
DET FREMTIDIGE HJEM TIL DEN

HIMMELSKE BRUDGOMMEN

OG DEN JORDISKE BRUDEN

 La oss bli stående et øyeblikk idet vi nå bøyer våre hjerter
framfor Gud.

2 Vår Himmelske Far, vi er virkelig takknemlige for privilegiet
å være samlet sammen her i dag i Herren Jesu Navn. Vi ber
Deg tilgi våre synder, og ettersom vi er her for å vende vår
oppmerksomhetmot de Evige tingene og Livet som ligger utenfor
denne menneskelige rekkevidden. Nå ber vi om at Du vil gi oss
av Dine rettledninger om hvordan vi må vende om, hva vi må
gjøre i fremtiden, og selv nå i nærværet, for å få den plassen som
vi er… blitt lovet.
3 Det er mange som er syke og trengende i landet, og de har
ikke fullført sin reise. Og vår store fiende, ikke bare vår fiende,
men Din fiende, er kommet for å fange dem, og å—og å stanse
deres liv og sende dem til en—en for tidlig grav. Og vi ber for dem
i dag, at Du og Din nåde og barmhjertighet, Herre, vil forlenge
deres dager til den tildelte tiden.
4 Liggende på plattformen, eller talerstolen, her ligger
lommetørklær og tøystykker. Og ute i gangene og rundt om på
stedet er de på barnesenger, sykebårer, syke og plaget, stående i
forsamlingenmed knapt nok styrke til å kunne stå.
5 O Evige Gud, Den Velsignede, må Du høre vår bønn denne
formiddagen gjennom Herren Jesu Blod; ikke å se på vår
misgjerning, men å vite at Han sto i vårt sted og Han er den
Ene som representerer oss for denne bønnen. Må hver enkelt bli
helbredet til Din ære, Herre.
6 Velsign disse lommetørklærne. Når de blir lagt på de syke,
må de bli friske.
7 Og nå, Far, mens vi venter på det store helbredelsesmøtet som
vi tror vil følge etterpå, åpne for oss Livets vei, Herre, for at vi,
gjennom Ditt Ord, kan vite hva vi skulle gjøre. For vi ber om det
i Jesu Navn. Amen.
8 Som alltid, dette er ansett for å være et av mine høyeste
privilegier, det å være i Guds hus og tale til Hans folk. Og
nå vet jeg at det er veldig overfylt, og jeg har en veldig lang
undervisning. Så jeg er… Jeg—jeg håper at—at dere vil ha det
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så komfortabelt som det er mulig for dere å ha det, til vi avslutter
Budskapet.
9 Nå, det er varmt, men vi er takknemlige for klimaanlegget.
Men en gruppe på denne størrelsen, det ville ikke være noen
klimaanlegg som kunne håndtere det, ser dere, fordi din egen
kropp er en produksjonsenhet, omtrent nittiåtte grader, og den
sender konstant ut varme, og sittende tett sammen. Men jeg—jeg
stoler på atGud vil gjøre dere bare så komfortabel somHankan.
10 Og når vi er inne, annonserte sammenkomster som dette,
jeg—jeg ville ikke få dere til å komme hit, ikke i det hele tatt,
hvis jeg ikke trodde det skulle hjelpe dere, hvis jeg ikke trodde
det gjorde dere godt og at dere ville ha utbytte av det, ved å
komme. Og da, ved også å vite at vi ikke har så mye mer tid til å
gjøre dette, at vi—vi kommer til selve avslutningstiden, og jeg—
jeg ønsker å få medregnet alle øyeblikk som jeg kan, for Hans
Rike. Og nå stoler jeg på at Herren Gud vil velsigne oss når vi er
forsamlet.
11 Og jeg ønsker å gi en bemerkning om dere, at i går skulle jeg
til forskjellige steder, ut for å se til noen av de syke og plagede
i motellene, og jeg fikk møte noen av bestyrerne denne uken
på noen av spisestedene. Som da jeg var over hos Ranch House
denne uken, her borte, og bestyreren håndhilste påmeg da vi star
tet. Og han sa, han kalte på meg: “Broder Branham.” Jeg lurte på
hvordan han kjente meg. Og han sa…

Jeg sa: “Er du bestyreren?”
12 Han sa: “Jeg er innehaveren.” Så da sa han: “Ja, dine folk
kommer inn hit for å spise, der nede fra.” Sa: “De…”

Og jeg sa: “Vel, jeg antar de gjør det overfylt hos deg.”
13 Han sa: “Sir, det er en av de fineste grupper med mennesker
jeg noensinne har sett.” Han sa: “De er veldig hyggelige.”
14 Jeg dro til et motell i går for å treffe en ung dame jeg ønsket
å snakke med, hennes far og mor var til stede, og jeg måtte gå til
bestyreren for å finne ut hvormot-…det rommet de var i.
15 Han sa: “Og du er Broder Branham?”Det var oppe hosOaks.

Og jeg sa: “Ja, sir.”
16 Han sa: “Jeg ønsker å håndhilse på deg.” Han sa … Han
introduserte meg til sin kone; veldig fint par. De sa: “Alle
menneskene i dette motellet er deltakere på dine møter. Vi
reserverte det for dem.” Og sa: “Vi avviste alle våre andre
kunder.”

Og jeg sa: “Vel, jeg takker for det.”
17 Han sa: “Broder Branham, en av de fineste grupper av
mennesker jeg noensinne har sett, er demenneskene somkommer
opp her, som deltar på dine møter.”
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18 Jeg dro i går kveld til en venn av meg, herr Becker her nede,
og jeg likte alltid hans smørbrød. Han er slik en … Han, jeg
kjente ham da jeg var en gutt; har kjent ham hele mitt liv. Det
var et par som satt der nede fra det—det gamle stedet, der nede
på Riverside Hotel. Så de…Herr Becker sa: “Billy?”
19 Jeg sa: “Hva er det, Homer?” Vi kjenner hverandre
veldig godt.

Han sa: “Jeg gir mat til alle dine folk der oppe.”
20 Omtrent to hundre, eller noe, hver søndag, spiser på Blue
Boar. Og overalt hvor jeg drar hører jeg kommentarer om hvor
hyggelige dere er.
21 Denne karen sa: “Nede der på Riverview”, sa, “hele dette
stedet er fylt opp av folk som deltar på møtet.” Sa: “Det er
hundrevis som ikke kommer inn.”
22 Så, til å være det, for meg er dere jordens salt. Jeg—jeg er så
takknemlig for å vite at jeg har det privilegiet å forkynne for folk
som til og med syndere og mennesker … Jeg sier ikke at disse
menneskene er syndere, men jeg mener folk som, forretninger og
så videre, som kan si at dere er hyggelige mennesker, og de setter
pris på dere i sin forretningsvirksomhet, rundt på sine steder.
Dere vet, det er å være salt. Jeg setter pris på det, deres oppførsel,
måten dere tar hånd om ting.
23 Jeg har alltid sagt: “Hvis en kommer inn og ikke har penger
til å ta hånd om regningen sin, ringer du bare meg.” Skjønner?
Jeg sa: “Vi skal gjøre noe med det.” Og jeg sa: “Gi dem alltid
mat, enten de har penger eller ikke.” Ser dere, hva som helst kan
bli gjort.
24 Jeg føler at dere er mine barn. Dere er—dere er stjernene
som jeg … Hvis jeg noen gang får én når jeg kommer dit, vil
dere være den juvelen, delen som skinner ut i—i kronen av min
tjeneste. Når den blir kronet, vil dere være den juvelen.
25 Og jeg har fortalt dere i den siste tiden, om De syv segl,
Menighetstidene og de tingene som—somhar funnet sted.
26 Og nå, denne formiddagen har jeg et veldig viktig emne. For
meg er det et som er veldig fullt av velsignelser. Jeg håper det
treffer dere på samme måte. Og det ville være vidunderlig hvis
jeg bare kunne gi det i den inspirasjonen som jeg mottok det i,
men det vil være opp til Gud å gjøre det.
27 Jeg har fortalt dere om hvor og hva som skjer, og vi ser alle
disse tingene skje.
28 Nå taler jeg denne formiddagen, om: Det fremtidige Hjem til
den Himmelske Brudgommen og den jordiske Bruden, hvor de
skal bo. Og, for, jeg stoler på at ved Guds nåde er vi alle en del
av den store Guds husholdning.
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29 Og nå stoler jeg—jeg på at dere vil bære over med meg, ha
deres Bibler, blyanter eller hva enn dere gjør for å lese sammen
med meg, for jeg kommer til å referere til mange Skriftsteder.
Prøver å komme igjennom det med tid nok til å ha bønn for
de syke; og jeg lovet det. Komme inn, bønn i den siste lille
stunden, i rommene og rundt omkring, for disse som bare er
nesten hjelpeløse og uten håp.
30 Og om Herren vil, jeg vil sannsynligvis ha et nytt møte den
sekstende, kanskje bare bønn for de syke.
31 Begynner ferien min nå. Siden januar i år har jeg reist og jeg
kommer tilbake hit. Jeg skal bare være, må ta familien min til
Tucson på morgenen, og så kommer jeg tilbake for å tilbringe
tiden her nede i Kentucky med noen av mine venner, jakte og
jakte ekorn i et par uker, eller kanskje syv eller åtte, ti dager,
uansett hva det er, hvis ikke Herren leder meg til et annet sted.
Jeg vet aldri nøyaktig hvor du skal være; vi vet det ikke, for det
er i Guds hender, Gud alene.
32 Nå for dette store emnet, vi—vi… Jeg antar, hvis jeg skulle
brukt min tid på dette, fordi du er nødt til å bringe inn mange
ting, ville det ta uker. Men jeg har skrevet ned noen Skriftsteder,
noen notater, bare for å berøre høydepunktene av det, til hvor det
vil la dere studere det.
33 Så kanskje snart, om Herren vil, i oktober, jeg vet ikke
når, men så snart Han vil tilveiebringe, vil jeg gjerne ha et—
et par dager, bare med fortløpende møter om det 12. kapitlet
i Åpenbaringen, for å flette inn med dette her. Åh, jeg tror det
ville vært flott. Det ville bare være det. Det ville være stort å se
hvordan Han gjorde det.
34 Da vi er samlet sammen nå, jeg sa i går kveld, jeg sa: “Dere
vet, når jeg …” Om morgenen, som hver morgen, tenker jeg:
“Når jeg kommer ned her, skal jeg gjenkjenne alle mine venner
som er der.” Hvordan skal jeg nå klare det?
35 Å ha med meg her, slik som min gode venn, doktor Lee
Vayle som sitter her bak, hans vakre kone og datter. Og broder
Roy Borders, og, jeg tror, broder Ruddell, broder Beeler, og
broder Palmer, og broder Jackson. Og, åh, du, … Disse kjære
brødrene fra alle forskjellige steder! Broder AnthonyMilano, og,
åh, overalt hvor du kikker, ser du en annen broder! Fra nede i
Arkansas, jeg kan ikke huske deres navn; broder John, broder
Earl Martin, og broder Blair. Og, åh, det er bare… du…Det
er bare uendelig, ser dere. Jeg er så glad for å ha en gruppe som
det samlet omkring meg når jeg lærer om Guds Ord, menn som
jeg synes er galante menn, ekte Guds menn.
36 Jeg er takknemlig for dette lille tabernaklet. Jeg er
takknemlig for dets fem åpne dører til publikum. Hver dør…Vi
har fire diakoner her, Åndsfylte menn; fire tillitsmenn, Åndsfylte
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menn. Det er to ved hver dør. Og det har fått en dobbel dør foran
for de to pastorene, hyrdene.
37 Vi er glade for å ha dere; takknemlig til Gud for dette. Må
Han alltid velsigne dere.
38 Nå ønsker vi å stå bare et øyeblikk mens vi leser fra Andre
Peter det 3. kapitlet, og også fra Åpenbaringen 21.
39 Mens vi står, O Herre, fyll våre hjerter med glede på grunn
av lesingen av Ditt Ord, ved å vite at Jesus har sagt, at: “Himmel
og jord skal forgå, men Mitt Ord skal aldri forgå.” Igjen vet vi
at Han sa: “Hele Skriften må bli oppfylt.” Og når vi leser disse
tingene, må vi ha en forståelse fra Deg om den tiden vi lever i. Vi
ber om det i Jesu navn, Bokens Forfatter. Amen.
40 Andre Peter 3.

Mine kjære, dette er allerede det andre brevet jeg
skriver til dere. I begge brev vil jeg ved påminnelse
vekke opp deres rene sinn,

for at dere skal minnes både de ord som ble talt på
forhånd av de hellige profetene, og budet fra oss, vi som
er Herrens og Frelserens apostler.

Først av alt skal dere vite at i de siste dager skal
spottere stå fram. De skal gå fram etter sine egne lyster

og si: “Hvor er løftet omHans gjenkomst? (Om ikke det
møter denne vantro kvinnen i…)… fra den tid fedrene
sovnet inn, fortsetter alle ting som de var fra skapelsens
begynnelse av.”

Formed vilje glemmer de dette: At himlene fra gammel
tid ble til ved Guds ord, og jorden stod fram fra vann og
gjennom vann.

Ved dette gikk den daværende verden under, ved at den
ble oversvømmet av vann.

Men de himler og den jord som nå er, blir ved
det samme Guds ord spart til ilden ved tiden for de
ugudelige menneskers dom og fortapelse.

Men dette ene må dere ikke glemme, mine kjære, at for
Herren er én dag som tusen år, og tusen år som én dag.

Nå, Herren er ikke sen med løftet, slik noen regner det
for senhet.MenHan er tålmodigmed oss, sidenHan ikke
vil at noen skal gå fortapt, men at alle måtte komme til
omvendelse.

Men Herrens dag skal komme som en tyv om natten.
Da skal himlene og jorden med et kraftig brak…forgå
med et kraftig brak, og elementene skal oppløses av
brennende hete.
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Både jorden og alle menneskeverk som er bygd opp på
den, skal bli brent opp. Derfor, siden alt dette skal gå i
oppløsning, hvor mye mer bør personen da ikke holde
ved i en hellig ferd og gudsfrykt,
mens dere venter på og framskynder Guds dags

komme. På den dagen skal himlene fortæres av ild, og
elementene skal smelte med brennende hete.
Men etter Hans løfte ser vi fram til nye himler og en ny

jord, der rettferdighet bor.
Derfor, mine kjære, når vi venter på alt dette, legg da

vinn på å ikke bli funnet… å bli funnet i fred av Ham,
uten flekk og lyte.
Og regn vår Herres langmodighet som frelse, slik også

vår kjære bror… Paulus… har skrevet til dere, etter
den visdom som er gitt ham.
… alle brevene sine taler han også om disse ting.…

disse brevene er det noen ganger ting som er vanskelig
å forstå. Og de som er ulærde og ubefestede, vrenger,
forvrenger dette, slik—slik de også gjør med de andre
Skriftene, til sin egen undergang.
Siden dere, mine kjære, altså vet dette på forhånd, så

vær på vakt så ikke dere også blir ledet bort ved de
ugudeliges villfarelse og faller bort fra deres … faste
stand.
Men voks i nåde … kjennskap til vår Herre og

Frelser Jesus Kristus! Ham tilhører æren både nå og til
evighetens dag! Amen.

41 Nå i Åpenbaringen av Kristus, i det 21. kapitlet, leser jeg
disse Ordene.

Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første
himmel og den første jord var blitt borte, og havet er
ikke mer.
Og jeg, Johannes, så den hellige Staden, Det nye

Jerusalem, komme ned fra Gud ut fra himmelen, gjort
i stand som en brud smykket for sin brudgom.
Og jeg hørte en høy røst fra himmelen som sa: “Se,

Guds bolig er hos menneskene, og Han skal bo hos dem,
og de skal være Hans folk. Gud selv skal være hos dem
og være deres Gud.
Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og

døden skal ikke væremer, heller ikke sorg eller gråt eller
smerte skal være mer, for de første ting er blitt borte.”
Så sa Han som satt på tronen: “Se, Jeg gjør alle ting

nye.”… Han sa til meg: “Skriv, for disse ord er sanne
og troverdige.”
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Og Han sa til meg: “Det er skjedd! Jeg er Alfa og
Omega, Begynnelsen og Enden. Og den som tørster, vil
Jeg gi av kilden med livets vann uten betaling.
Den som seirer, skal arve alle ting, og Jeg vil være hans

Gud, og han skal være min sønn.
La oss be igjen.

42 Herre Jesus, med et slikt løfte og en slik alvorlig tale som
Jesus Selv og apostelen har gitt oss angående den tiden vi nærmer
oss, gi oss O Herre, av Din rettledning, for at vi kan vite hvordan
vi skal nærme oss det på den rette måten. For vi vet at det
kommer. Skriftene må bli oppfylt, og slik skal det bli. Og nå
Herre, ber vi om Din barmhjertighet igjen over oss alle, ettersom
vi studerer Ditt Ord. Vær med oss og åpne Det til oss, Herre, for
vi ber om det i Jesu navn. Amen.

Vær så god og sitt.
43 Nå lurer jeg på om det kunne være en mulighet at kanskje,
kanskje de kunne slå av lysene i møtesalen, og bare la dem
være på plattformen her, noe som trolig ville bli bedre og ta noe
av strømmen. Vi brente omtrent opp en transformator her om
kvelden. Og hvis vaktmesteren vil gjøre det for oss, vi ville sette
pris på at de nederste lysene, lysene i møtesalen, ble skrudd av.
Og da tror jeg at dere vil ha god anledning til å se, for å skrive.
44 Et emne igjen nå, for å kunngjøre det, at vi nærmer oss emnet:
Det fremtidige Hjem til den Himmelske Brudgommen og den
jordiske Bruden.
45 Som det nå har vært… Jeg må bare gjøre dette. Det er bare
for varmt her oppe, ser dere. Ja, sir. Som vi … Jeg vet at min
kone ikke liker at jeg gjør det; at jeg tar av meg jakken. Det er
bare for varmt her oppe. Se, dere har luft der ute, og det er bare
kuttet av i en liten bås her, ser dere. Vel, i—i fremtiden, eller…
46 Tidligere, rettere sagt, har vi studert De syv segl, De syv
menigheter. Broder Vayle og de jobber trofast med disse nå, for
å få dem i bokform.
47 Og når jeg ser alle dissemystiske tingene som vi har sett finne
sted, da tror jeg, etter å ha forstått det i den tiden vi lever i,
og tilstanden; det er ingen som ville ønske å sitte ned virkelig
fornuftig, og undersøke hva som er blitt talt om, og hva som er
lovet å skje, og hva som har skjedd, som ikke kunne si at disse
tingene er oppfylt. Skjønner? Nøyaktig hva Gud sa Han ville
gjøre, Han gjorde det nøyaktig etter bokstaven. Skjønner?
48 Nå tenker jeg i dette, at uten å vite hvilken tid som Herren
Jesus skulle komme til syne, jeg tenkte det ville vært bra, det
syntes velbehagelig for Den Hellige Ånd at vi ville tale om dette
da; og kanskje komme tilbake til det igjen to eller tre ganger,
fordi jeg ikke vil ha fullt ut tilstrekkelig med tid til å få alt
dette ut.
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49 Ettersom du kommer borti et—et emne som kan være litt til
anstøt for noen, kan du ikke overbringe det hele veien ut for å
gjøre det klart, så kommer du tilbake igjen for å ta neste emne.
50 Og senere da, i … om Herren vil, kommer vi inn i
det 12. segl, eller ikke … Unnskyld meg. Det 12. kapitlet
i Åpenbaringen, som ligger mellom Herrens Komme og
avslutningen av Trompetene og så videre. Vi vil prøve å bringe
det tilbake for å vise hvem satan er, og hva han gjorde, hvor han
kom fra, hva var hans hensikt, og hvordan hans store skjønnhet
som ble gitt ham, forårsaket hans fall. Hans svik fikk det til å
falle; skjønnhet.
51 Hvordan det da er en umulighet for noemenneske somønsker
å se på det på rett måte, denne slangens “sæd”. Jeg vil gjøre en
utfordring på det for hvem som helst, ser dere, som vil ønske å
se på det med—med bare helt sunn fornuft. Et barn kan se det.
Skjønner? Nå, og vi vil komme til det senere.
52 Nå forstår vi her at disse to Skriftstedene … Grunnen til
at jeg leste Andre Peter det 3. kapitlet og sammenlignet det
med Åpenbaringen 21, de taler begge her om det samme emnet,
men Johannes skrev det ikke—ikke ut slik som Peter gjorde.
Skjønner? Vi forstår at dette flotte Hjemmet til Bruden skal være
her på jorden.
53 Og hvis du nå bare leser slik som det 21. kapitlet, 21. kapitlet
i Åpenbaringen, apostelen sa her, eller profeten sa, at: “Jeg så
en Ny Himmel og en Ny Jord.” Høres ut som det kommer en
tilintetgjørelse.
54 Vel, slik jeg alltid får tak i mine Budskap, er ved bønn. Jeg vil
sitte i bønn og noe åpenbares for meg. Og jeg venter på det noen
få minutter og ser om det stemmer, så føler jeg det nærmere. Og
noen ganger fortsetter jeg da å vente til det bryter inn i en visjon.
Men når det begynner å komme og jeg er overbevist om at det
kommer fra Gud, da går jeg til Skriften. Ser dere, Den er, burde
være en bekreftelse på enhver åndelig ting som er gjort, fordi
Bibelen er den fullstendige åpenbaringen av Jesus Kristus; ser
dere, Den er Hans Legeme.
55 Og i den nå, finner jeg kanskje et sted i Skriften som ikke
høres helt rett ut, og jeg vil lure på det. Jeg går tilbake til bønn
igjen. Det kommer igjen. Da begynner jeg—jeg å—å undersøke
Skriften min.
56 Vel, vår Bibel er skrevet på engelsk, og engelske ord endrer
seg hele tiden. For eksempel slik som Johannes 14, sa: “I Min Fars
Hus er det mange herskapshus”, et hus, herskapshus. Vel, også,
du, hva du gjør med det da, tar det tilbake til—til originalen og
ser hva Jakob mente, eller går tilbake til hebraisk, eller til gresk
fra den første oversettelsen. Og der står det: “I Min Fars Rike er
det mange palasser.” Vel, da, du kommer tilbake til den tiden da
oversetterne oversatte for Kong James, riket ble, på engelsk, kalt
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et “hus”, og kongen var far over sine delegater. Det er grunnen
til at de oversatte: “I Min Fars Hus er det mange herskapshus.”
Skjønner? Og da får du disse ordene, og dumå spore dem opp.
57 Da ser dere, fra den inspirasjonen … Jeg sier på denne
talerstolen denne formiddagen omSkriften, ikke én gang har den
noensinne vært noe annet enn rett. Det er hvordan Slangens sæd
og alle disse andre tingene kom. Skjønner? Ved…
58 Og det er, faktisk, om en kar bare ville lese og si: “I Min
Fars Hus er det mange herskapshus”, hvis du ikke stoppet for å
studere, be, ville du bli helt forvirret. Skjønner?Men bare fortsett
å be. Gud gjør det alltid rett hvis det kommer fra Gud.
59 Nå, Johannes forklarer forandringen og kom- … hvordan
det skjer…Han forklarer det ikke, rettere sagt, men Peter gjør
det. Johannes sa bare: “Jeg så Nye Himler og en Ny Jord; de
første himler og den første jord var blitt borte. Havet er ikke
mer. Jeg, Johannes, så den hellige Byen komme ned fra Gud ut fra
Himmelen gjort i stand som en Brud smykket for Sin Ektemann.”
Men vi vender nå tilbake til Andre Peter for å finne ut, Peter
forklarer hvordan denne prosessen vil komme til å skje. Hvis dere
nå ville se på det som Johannes sa, det høres ut som: “For de
første himler og den første jorden var blitt borte”, tilintetgjort.
Ser dere, så det høres veldig rart ut. Så det var det som slomeg, og
jeg begynte å lete etter ordet, “bli borte”. Og nå, men det er klart
at begge disse, apostel og profet, talte omden samme tingen.
60 Og nå også i Jesaja, om du nå ønsker å skrive disse
Skriftstedene ned, i Jesaja 65,17. Jesaja talte om Tusenårsriket,
de tusen år med hvile for—for Guds folk. Jesaja talte om det og
han sa: “Jeg…Det var en…Alle de tidligere ting hadde blitt
borte”, og hvordan de skal bygge hus, bo i dem. Hvis vi hadde
tid…Kanskje vi bare tar tid og—og leser dette bare et øyeblikk,
Jesaja 65, og la oss bare lese noen få minutter her. Og her er det,
riktig, for oss. For å begynne nå, Jesaja 65:17.

Og se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord…
61 Nå, profeten Jesaja var en av profetene som skrev nøyaktig
hele Bibelen i sin profeti. Han starter med skapelsen; midt i
boken, omkring det 40. kapitlet kommer Johannes Døperen inn,
Det nye testamentet; og ender opp i sin Bok her i Åpenbaringen,
i Tusenårsriket. Det er sekstiseks bøker i Bibelen og det er
sekstiseks kapitler i Jesaja. Han skrev en komplett kommentar.
62 Nå finner vi ut, her har han nå det 65. kapitlet, ett kapittel
igjen, og han taler om Tusenårsriket. Legg merke til det, hvor
vakkert.

…se, jeg skaper en ny himmel og… ny jord. Ingen
skal minnes de første ting, eller de skal ikke komme opp
i noe hjerte. (Det er å “bli borte”.)
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Men gled og fryd dere… over det jeg har skapt. For
se, jeg skaper Jerusalem til fryd og hennes folk til glede.
Jeg skal fryde meg over Jerusalem og glede meg over

mitt folk. Aldri mer skal den gråtendes, for…og den
skrikendes røst høres i henne.
Det skal ikke lenger være… spedbarn som bare lever

noen få dager, og … noe gammel som ikke har nådd
sine dagers fulle mål. For ung er den som dør hundre
år gammel, og synderen som er hundre år gammel, skal
forbannes. Da skal…
De skal bygge hus og bo i dem. De skal plante

vingårder og skal spise frukten av dem.
Og de skal ikke bygge og en annen bo; (det vil si,

gården din, din sønn skal arve den, eller noen av dine
arvinger)…De skal ikke plante og en annen ete der:
(de gjør sin egen planting og forblir der, de har Evig
Liv)… for som treets dager, slik skal mitt folks dager
være, og min lange…mine utvalgte skal til fulle nyte
frukten av sine henders arbeid.
De skal ikke slite forgjeves, og ikke føde barn til

ødeleggelse. For de er ætten som er HERRENS velsignede,
deres etterkommere er sammen med dem.

63 Legg merke til nå, her er det jeg skal komme til, etter
en stund.

Det skal skje: Før de roper, skal jeg svare. Mens de
ennå taler, skal jeg høre.
Ulven og lammet skal beite sammen, løven skal ete

halm som oksen, … slangen skal ha støv til føde. Og
de skal ikke gjøre noe ondt eller ikke ødelegge noe på
hele mitt hellige berg, sier HERREN.

64 Hvilket løfte, av disse profeter og store vismenn, Bibelens
lærere, langt tilbake i gamle dager, som så denne herlige Dagen
komme!
65 Ved disse avsnittene kan noen tenke, eller bli ledet, rettere
sagt, til å tro at hele denne planeten jorden, vil bli ødelagt: “Jeg
skaper en Ny Himmel og en Ny Jord”, ser dere, at himlene vil
bli borte og jorden vil bli borte, fullstendig tilintetgjort. Men
en grundig studie, og med hjelp av Den Hellige Ånd, kan vi se
Sannheten i dette; og det er hva vi kommer inn i.
66 Det er bare atmosfærene rundt den og synden som er på
jorden, som vil bli ødelagt. Skjønner? Nå, vi skjønner at himlene
betyr “atmosfæren over”. Skjønner?
67 Hva gjør det? Da vil det, disse tistlene, sykdom, død, politikk,
syndige menn, syndige kvinner og onde ånder, vil alt sammen bli
borte og tilintetgjort. Skjønner? Det må bli gjort på den måten
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fordi vi skal leve rett her. Vi vil bevise det ved Bibelen. Rett her
er hvor vi bor. Merk dere nå, tistler, bakterier, alle sykdommer og
ting, vil bli fullstendig tatt bort. Alt dette, dets eksistens som er
på jorden nå, menneskeskapte systemer, politikk, synd, alle slags
onde ånder som verden er forurenset av, og alle himlene over oss
her inne, er forurenset med ond ånd. Nå skal vi gå dypt og langt,
inn i dette, ser dere.
68 Alt dette eksisterer i himlene, eller atmosfærene og den
jorden som er nå. Denne jorden holder disse tingene, men den ble
ikke laget for det formålet. Synd forårsaket at den ble slik som
det. Skjønner? Den ble skapt avGud, Skaperen.Men alt…
69 Og alle våre legemer som vi lever i nå, ble satt på jorden da
Gud skapte den, fordi du er ut av jordens støv. Det ble alt sammen
lagt ut her. Da Gud selv skapte det, var du i Hans tanke. Og i
Ham, den Store Evige, var tanken, som erHans egenskap.
70 Og nå har synd forårsaket alt dette til å skje. Og Gud,
gjennomdenne tidsalderen, samler sammen Sittmateriale.
71 Satan er fremdeles her. Det er grunnen til at alt dette skjer.
Han er fortsatt her, og alle hans onde makter er fremdeles
her. Legg merke til, det er derfor jorden er så skitten nå.
Det er grunnen til avskum og meningsløse ting som pågår;
blodsutgytelse, krig, politikk, synd, utroskap, all slags skittenhet
pågår, fordi satan er herskeren på denne jorden og denne
atmosfæren.

Du sier: “Atmos-…?” Ja, visst!
72 Både himlene og jorden er nå forurenset med demoner som
kan anklage oss framfor Gud. Jesus er Der for å være talsmann
for oss. Skjønner? Mens anklagerne fortsetter å peke en finger,
“de gjorde dette, de gjorde dette, de gjorde dette”, men Blodet
dekker fortsatt over. Han kom for å gjenløse denne Utvalgte som
Han forutså. Det er derfor det er så skittent i dag.
73 Apostelen her, i Andre Peter her, det 2. kapitlet og det 5.
og … og det 5. og 6. verset. Ja, jeg har det. Han refererer til
tre stadier av jorden. Se, han—han har tre stadier av det. Legg
merke til hvordan han bringer dem.
74 “Den gamle verden stod fram fra vann”, nå, det var verden
før syndfloden.
75 Vel, den som er, den nåværende verden vi lever i nå, kalte den
en “verden”.
76 “Den gamle verden som stod fram fra vann”, 1. Mosebok 1,1.
Nå og “verden” som nå er til stede. Og så refererer han igjen til
en annen, “den verden som skal komme”, den Nye Verden. Tre
verdener; tre stadier av verden.
77 Legg merke til hvordan Gud tydeliggjør for oss Sin
gjenløsningsplan. Åh, dette bare begeistret min sjel da jeg så det,
hvordan Han gjør det klart for oss her nå, Sin gjenløsningsplan.



12 DET TALTE ORD

Sammenlign nå det vi ser med våre egne øyne. Hva Gud har gjort
for å gjenløse Sin verden, Han har utført den samme planen for å
gjenløse Sitt folk, for den uforanderlige Gud forandrer Seg ikke
i noen av Sine planer eller noe somhelst. Slik en herlig ting!
78 Hvordan Han ledet oss til Seg Selv, til et tabernakel i oss,
gjennom tre stadier av nåde; akkurat som Han har ledet verden i
tre stadier, for å komme til verden. Slik vil Gud komme til verden
etter at den har gjennomgått tre forskjellige stadier av renselse,
det er nøyaktig slik Han kommer til oss gjennom tre stadier av
nåde. Jeg underviste det i begynnelsen; jeg har aldri forandret
det siden. Det er Guds Ord.
79 Du må holde dine treere sammen, dine syvere, dine tolvere.
Det numeriske i Bibelen må løpe fullkomment, ellers vil du få
bildet ditt helt blandet sammen. Hvis du ikke kan forstå det, bare
fortsett å be. Følg du med, det vil kutte nøyaktig rett inn. Gud er
fullkommengjort i treere. Skjønner?
80 Legg merke til “den gamle verden”, verden før syndfloden;
den “verden” som er tilstede nå; og Den som kommer.
81 Nå, det første stadiet som Han bringer oss til … Se, Hans
gjenløsningsplan er nøyaktig den samme gjennom alle ting. Han
bruker den samme metoden. Han forandrer Seg aldri. Han sa i
Malakias 3: “Jeg er Gud, og Jeg forandrer Meg ikke.” Måten Han
derfor gjør det på, hvis Han frelste det første mennesket somHan
noen gang frelste, ved det utgytte Blodet av en uskyldig En, vil
Han være nødt til å frelse den neste; og alle de Han frelser, vil
være nødt til å skje på samme måte.
82 Hvis Han helbredet et menneske ved noen som helst
anledning gjennom livets reise; la det være i Jesu dager,
apostlenes, profetenes, når enn det skjedde; når de samme
omstendighetene er tilstede, må Han gjøre det igjen. Det er
riktig. Han forandrer seg ikke. Mennesket forandrer seg, tider
forandrer seg, alder forandrer seg, verdensorden forandrer seg,
men Gud forblir den samme. Han er fullkommen. Hvilket håp
det burde gi de syke menneskene!
83 Hvis Han noen gang helbredet en person, er Han nødt til å
gjøre det igjen når de samme omstendighetene er tilstede. Har
Han noen gang i det hele tatt frelst et menneske, er Han nødt
til å gjøre det på det samme grunnlaget som Han gjorde det den
første gangen. Hvis Han noen gang har fylt et menneskemedDen
Hellige Ånd, er Han nødt til å gjøre det på det samme grunnlaget
som Han gjorde den første gangen. Hvis Han noen gang reiste
opp et menneske fra graven, er Han nødt til å gjøre det for andre
gang, og alle andre ganger, på det samme prinsippet.
84 Han forandrer Seg ikke. Åh, hvilket håp det gir meg! Hva
er det? Ikke i noen menneskeskapte teorier, noe som grupper av
mennesker har klart sammen;menHans uforanderlige Ord.
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Du sier: “Er det Sannheten?”
85 Han sa: “La hvert menneskes ord være en løgn, og Mine være
sannhet.” “For himmel og jord skal forgå, menMitt Ord skal aldri
forgå.” “Hele Skriften er gitt ved inspirasjon, den er derfor god
og nyttig til lærdom.” Og husk, at: “Hele Skriften vil bli oppfylt”,
hver eneste del av den.
86 Legg merke til hvordan Gud gjør det tydelig for oss. Og hvis
ikke det var en—en stor bekreftelse, en god … en stor kjærlig
velsignelse fra Gud! Når jeg ser dette, og ser at siden jeg var en
gutt, første gangKristus i det hele tatt handletmedmeg, allikevel
har jeg alltid undervist disse tre stadier av nåde. Legg merke til
om ikke det er sant nå.
87 Nå, det første skrittet er “omvendelsemot Gud”. Og vanndåp
følger så etter det, “vanndåp”, “Omvend dere og bli døpt i Jesu
Kristi Navn”. Se her, vanndåp etterfølger, viser at omvendelsen
var ekte. Eller, for å “tilgi” våre tidligere synder, det har
ingenting å gjøre med fremtidig synd. Det tilgir bare. “Omvend
dere og bli døpt i Jesu Kristi Navn.” For hva? “Tilgivelse.” Å ta
bort tidligere synd har ingenting å gjøremed fremtiden. Bare, din
synd er blitt hugget av, hva du gjorde.
88 Du kan ikke omvende deg for det som Adam gjorde. Du
gjorde aldri det; Adam gjorde det. Du får kun tilgivelse for det
du har gjort. Den gamle naturen er fremdeles der.
89 La meg ta denne tavlen bare et øyeblikk. [Broder
Branham tegner illustrasjoner på tavlen—Red.] Nå, her er et
menneskehjerte. Vel, jeg er ikke … Jeg er langt fra å være en
kunstner.Her er et menneskehjerte; og her er et menneskehjerte.
Nå, denne her borte har en slange i seg, det er synd, her har han
sitt liv. Denne her borte har en due i seg, som er Den Hellige
Ånd, her har han et Liv. Vel, denne her, han har ondskap,
hat, misunnelse; det som forårsaker det, er denne fyren her.
Vel, denne her borte har kjærlighet, glede og langmodighet; og
Denne er det som gjør det, her nede.
90 Nå, når du blir spurt, eller du er tilgitt for dine synder, da
har du bare gjort dette, tatt bort det. Men tingen som fikk deg til
å gjøre det, er fortsatt der. Det er den gamle roten til ondskapen;
den er fortsatt der. Legg merke til, så omvender du deg og blir
døpt i Jesu Kristi Navn, at Han tilgav deg dine synder. Legg
merke til.
91 Deretter, for det andre, kommer helliggjørelse, som setter
vårt sinn i orden for hellighet, til å tenke rett. Tatt bort …
helliggjørelse er et sammensatt gresk ord, som betyr “renset, og
satt til side for tjeneste”.
92 Deretter, det neste, dåpen i Den Hellige Ånd og Ild kommer,
for at Gud kan bo i oss. Og Guds Ild renser våre hjerter fra synd,



14 DET TALTE ORD

og setter Den Hellige Ånd på innsiden. Da frembringer vi det
samme Livet somDenne gjorde, fordi Den er i oss.
93 Legg merke til i den naturlige fødselen, når en kvinne føder
en baby. Det naturlige livet er et bilde på det åndelige livet. Når
en kvinne føder en baby, det naturlige, det første som skjer er
vann som bryter frem, deretter blod, og deretter ånden (livet). Ta
tak i den lille krabaten og dask ham [Broder Branham klapper
hendene sammen én gang—Red.], og han setter i gang, skriker.
Vann, blod, ånd.
94 Og nå når en baby blir født inn i Guds Rike, kommer han på
den samme måten: vann, Blod, Ånd.
95 Legg merke til helliggjørelse, det tredje stadiet … andre
stadiet av det, renser sinnet; setter hjertet, hjertets sinn, i orden
av hellighet.
96 En mann kan omvende seg fra synder og han tenker fortsatt
på … Vel, kanskje er han en—en umoralsk mann, enhver
umoralsk utseende kvinne han finner, er fortsatt der. Kanskje
han er en dranker; hver gang han kjenner lukten av drikkevaren,
er det fortsatt der. Skjønner?
97 Men når han så blir helliggjort, det renser det begjæret ut av
ham. Skjønner? Det tar bort lysten på det. Han kan fortsatt bli
fristet, men Han tar bort lysten på det. Likevel, Han står ikke
rett, ennå.
98 Så blir han døpt med Den Hellige Ånd og Ild. Renset, brent
ut, ryddet opp; og deretter satt inn i Guds tjeneste.

Helliggjørelse setter dem bare til side for tjeneste.
99 Og legg bare merke til nøyaktig hvordan det kom,
budskapene som kom. Martin Luther, rettferdiggjørelse; John
Wesley, helliggjørelse; pinsevennene, dåpen i Den Hellige Ånd.
Budskapene, det er der det ikke kan være noen flere tidsaldre av
det, ser dere. Vi er ved endetiden. Tre stadier. Dåp renser hjertet
med Den Hellige Ånd.
100 Hvor slående nå, Han tar det stedet hvor vi skal bo, gjennom
den samme prosessen.
101 Ja, Han har kalt Menigheten gjennom rettferdiggjørelse, kalt
Den gjennom helliggjørelse, deretter fylt Den med Den Hellige
Ånd og Ild. Og Han tok Den gjennom en prosess, for at Han Selv,
Den Hellige Ånd Selv, Guds Sønn, kunne bo i menneskehjertet.
Ja, Den er nødt til å gå gjennom det før Han kan komme
inn i Den.
102 Legg merke til, Han har skapt verden hvor den Bruden skal
bo, på sammemåten, Hans samme frelsesplan.
103 Leggmerke til verden før syndfloden. Han, etter at den hadde
omvendt seg, ved Bruden for den tiden, Noah, gir Han den en
vanndåp, dekket den til med vann. Deretter rettferdiggjørelse,



DET FREMTIDIGE HJEM TIL DEN HIMMELSKE BRUDGOMMEN… 15

som viser at Han er i ferd med å kalle denne falne verden, fra
Eden, tilbake til dens gjenopprettelse igjen.
104 Da kom Kristus og utgjøt Sitt Blod på den, renser den og
gjør krav på den. [Broder Branham banker på talerstolen flere
ganger—Red.] Se, det er den verden vi lever i nå.
105 Se hvordan satan, her i Skriften, prøvde å få Ham til å bryte
Guds plan for å motta den, gi den til Ham da han tok Ham opp
på fjellet og prøvde å gi det til Hamuten å kjøpemedBlodet?
106 La du merke til hvordan Abraham, da de prøvde å gi ham
landet, kjøpte han det for så mange sekel sølv, foran folket som
et tegn, som et vitne? “La det i dag bli kjent at jeg kjøpte denne
gravplassen.” Ser dere, kjøpte det! Og satan prøvde å—å gi Ham
det riket som tilhører ham nå. Han prøvde å gi det til Ham
som en gave, men Han ville ikke ta imot det. Fordi det er, ser
dere, da kunne satan fortsatt ha krav på det. Men det måtte bli
kjøpt. Amen. Han var Ordet i fylden av det. De kunne ikke bedra
Ham i det.

Så nå skal den få en Ilddåp.
107 Se, det har nå … Hva skjedde? Kristus kom og kalte
Menigheten til omvendelse, dåp i Jesu Kristi Navn, for tilgivelse;
hellige Menigheten; og med Guds Ild komme ned og brenne bort
all skitten, og kommer og bor i menneskehjertet.
108 Nå, verden, for å bli gjenløst for denne gjenløste personen,
bruker Han Sin samme metode. Han døpte den i vann etter
ødeleggelsen av verden før syndfloden. Utgjøt Sitt Blod på den
for å hellige den og gjøre krav på den. Den tilhører Ham.

Satan prøvde å si: “Jeg vil gi den til Deg.”
109 Han sa: “Nei, sir, Jeg skal kjøpe den.” La det være et
vitnesbyrd. Han ble løftet opp for et tegn, at Han kjøpte den.
Han har kjøpt den.
110 Men nå må den gå gjennom en Ilddåp, hellig Ild fra Gud som
renser jorden og himlene rundt den. Deretter er den kjøpt slik at
de gjenløste kan leve på den, leve i fred på den. Legg merke til,
Ilddåpen er for å rense den fra synd, fra sykdom, fra sykdoms-
bakterier, fra syndere, fra djevelen og hele hans gruppe. Han skal
bli kastet ut, inn i Ildsjøen. Hellig Ild fra Gud kommer ned fra
Gud, ut fra Himmelen og brenner den opp, legg merke til, for
å gjøre den klar for Gud til å bo i. For Gud skal bo på jorden i
den Nye Verden som skal komme. Fordi du sier: “Gud, Han bor
i menneskehjertet.” Men Han og Bruden blir Ett og de går til
deres Hjem i den Nye Verden. Og den samme gjenløsningsplanen
blir brukt for å gjenløse både verden og de personene som lever
på den.
111 Se, hjertet må bli renset slik som det. Før Gud kan komme
ned i Den Hellige Ånds person, som er Kristus som kommer ned
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og bor i menneskehjertet, må det først bli omvendt. Det må bli
døpt i vann i Hans Navn for å vise hvem det tilhører.

Deretter må det bli renset ved Jesu Blod.

112 Og deretter kommer Den Hellige Ånd og Ild fra Gud ned og
brenner ut all syndens begjær, all natur av denne verden. “Og
derfor, den som synder med vilje etter å ha fått kunnskap om
Sannheten …” Da sa Bibelen igjen: “Det er umulig …” “For
en—en mann som er født av Gud kan ikke synde; han synder
ikke.” Det er helt umulig for ham å synde. Hvordan kan han
være en synder og en gjenløst på samme tid? Hvordan kan jeg
være i pantelånerforretningen og ute av pantelånerforretningen
på samme tid? Skjønner? Åh, Han gjenløste oss ved Sitt Blod;
ved Sin Ånd renset Han oss; og kommer deretter for å bo i oss,
Menigheten. Ikke denominasjonen nå; Menigheten!

113 Legg nøye merke til nå idet vi tar dette, de stedene vi
skal—skal bo i. Nå, nå, omvendelsen før syndfloden da, brakte
vanndåp. Deretter kom Kristus og utgjøt Sitt Blod på den for å
rense og for å gjøre krav på den. Og det neste som kommer etter
det er ødeleggelsen av verden slik den er nå.

114 All synd som er i himlene ovenfor, “han er høvdingen over
luftens makt”, han holder borte (bekjemper bort) velsignelsene
fra Gud. Der inne kommer tordnende lynnedslag og treffer
jorden og alle ting, fra himlene, flak med skjærende regn og
tyfoner, tyf-… stormer og alle ting, “kommer ovenfra”, som er
satan, “høvdingen over luftens makt”.

115 Legg merke til, se hvordan satan forsøkte å ta den, som jeg sa
for noen minutter siden, ved å gi den til Jesus uten å kjøpe den.
Så satan har fortsatt et krav, fordi den er øremerket, ser dere.
Men Jesus kjøpte den ved Sitt utgytte Blod og bringer den tilbake
til den rettmessige eieren. Skjønner? Det var slik Han kjøpte oss,
ved Sitt Blod, er hvordanHan kjøpteMenigheten.

116 Og nå er det Ilddåpen som renser den fra alle bakterier, alle
dens sykdommer, alle sykdommer, selv alle de åndelige ting; som
også er av oss, gjør det på samme måte; for å gjøre det klart for
Gud til å bo i, i denne store tidsalder som skal komme, den Nye
Jorden. Se her, Han gjenløser den på samme måte som Han gjør
med Sitt folk. Han gjør det alt sammen på akkurat samme måte,
Hans gjenløsningsplan. For Han er den uforanderlige Gud, alltid
den samme i Sine planer.

117 Hvordan jeg tidligere har fortalt dere og gjort det kjent for
dere, og gjennom alle tider, at Gud ikke kan forandre seg; gjør det
kjent på alle måter, ved det samme.

118 Han gjorde det kjent, Hans første budskap i verden før
syndfloden, gjennom profeten Noah.
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119 Jeg samtalte med en kjær broder som sitter tilstede med meg
nå. I går sa han: “Du sa én ting, broder Branham, som alltid har
rystet meg.”

Jeg sa: “Hva er det, broder?”
120 Og han sa: “Her er hva du sa”, og det er sant, “‘Minoriteten,
hvordan en liten gruppe skal bli frelst i tiden for Kommet.’ Og
vi snakket om hvordan Jesus sa: ‘Trang er den port, og smal er
den vei, og det er få som vil finne den.’ Legg merke til, Bibelen
sa: ‘Som det var på Noahs tid, der åtte sjeler ble frelst ved vann,
slik skal det være ved Kommet.’”

Jeg sa: “Broder, du har bare…”
Han sa: “Husk, det var bare åtte sjeler der.”
Jeg sa: “Du har bare halvparten av bildet.”

121 Nå, Noah var et bilde på levningen som ble båret over, ikke
den forvandlede flokken. Enok, én mann, gikk i Bortrykkelsen
før flommen kom, som viser at Menigheten ikke går inn i
trengselen eller noen ting rundt den. Enok ble forvandlet, én
mann. Åh, kirken kan være et antall; men Bruden kommer til
å være en veldig liten gruppe som vil utgjøre Bruden. Nå kan
kirken være et stort antall; men Bruden, ser du, sammenlign åtte
med en. Bruden vil være åtte gangermindre enn kirken.
122 “Og hvis den rettferdige med nød og neppe blir frelst,
hvordan går det da med den ugudelige og synderen”, disse som
vet bedre enn å gjøre det, og fortsetter å gjøre det likevel? Disse
som følger denominasjonsreglene i stedet for Ordet, hvordan vil
det gåmed dem, likevel kalt kristne, tar Kristi Navn?
123 Fullkomment nå, Noah var et bilde på disse som ble båret
over. Husk, da Noah kom ut var Kam sammen med ham. Synd
var fortsatt der inne. Synd gikk rett videre over gjennom arken.
Vantro, tvil, dro over i arken, båret over dommen. Men Enok dro
høyere enn arken, han gikk videre inn i Guds Nærvær. Men Noah
gikk igjennom og kom ut, og der var det fortsatt synd; et bilde på
Tusenårsriket, på tilstanden i verden.
124 Tusenårsriket er ikke slutten av det. Det vil fortsatt være tid
etter Tusenårsriket. Tusenårsriket er et tidsrom; men ikke den
Nye Jorden. Absolutt ikke. Legg merke til i det, vi vil komme til
det etter en stund.
125 Se jorden, gjenløst, går tilbake til sin opprinnelige Eier igjen.
Det tok…Han tok den fra satan. Han trakk, tok jorden bort fra
satan, akkurat slik som Han tok deg bort fra satan, slik som Han
tok den lille kvinnen ved brønnen bort fra satan. Der sto presten,
tenkte han varmedGud, og han hadde ingenting. Skjønner?
126 Jeg vil gjerne tegne det for dere bare et øyeblikk. Nå
ønsker vi å få dette helt klart, så følg nå nøye med på
denne undervisningen. [Broder Branham tegner illustrasjoner på
tavlen, for de neste få avsnittene—Red.]
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127 Nå, dette her, her er Gud. Gud som er den Evige, uten…Det
er ingen der foruten Ham. Men i Gud, Han hadde egenskaper.
Nå, dette her representerer Ordet, Guds Ord, som ble gjort kjød
og bodde iblant oss i personen Jesus.
128 Nå, denne her, karen her, vi skal gjøre ham slik som dette. Nå,
dette er kalt kvinnen ved brønnen. Dette er presten, fariseeren.
Og hvor du ser dette, åpen tavle, betyr nåde og frelse.
129 Nå: “I begynnelsen var Ordet. Og Ordet ble gjort kjød og
bodde iblant oss.” De tre stadiene. Det var en egenskap først,
var i Gud, at Han tenkte om Seg Selv som å være menneske; og
det overførte Ham ned til å være Jesus; og nå, hvis du noen gang
vil være Der, var du sammen med Ham da. For det er bare én
form for Evig Liv, det er Gud; og du måtte være en del av Gud
i begynnelsen, ikke hva du nettopp valgte her nede. Han valgte
deg. “Alle som Faderen har gitt Meg, vil komme.”
130 Se nå på denne presten her. Vi finner hans laveste del
her, hans liv bakover, tilbake bak ham, hans forutbestemmelse
tilbake her, er syndig.

Her er helvete, her nede.
131 Nå, denne lille delen inne her som ser ut som tavlen, det
representerer hans renhet. Han var en prest. Han var en hederlig
mann. Det representerte dette. Han var også, måtte være en god
mann, ellers kunne han ikke være en prest. Men dere ser hvordan
han fikk det, det var intellektuell lærdom.
132 Nå, denne lille kvinnen, hennes første liv her oppe, hun var en
prostituert, hun var helt ødelagt. Men langt nede i henne, her, var
bare en liten bit med forståelse. “Jeg vet at når Messias kommer
…” Skjønner? Ser dere, det var der.
133 Legg merke til da Jesus kom og manifesterte Ordet, fordi
Ordet skjelnet tankene som var i hjertet; som Hebreerne 4
sier at Det vil, 4,12, at Han ville. “Ordet var en skjelner av
hjertets tanker”, og Han kom som Menneskesønnen, Profeten.
Hva skjedde? Denne presten, med kun intellektuell opplæring,
sa: “Det er en djevel”, fordi det er hva hans denominasjon kalte
det. Hva gjorde det? Han hadde ingen representasjon, så det fikk
ham mørklagt.
134 Men denne lille kvinnen hadde ingenting å presentere; hun
var så uren og skitten som hun kunne være. Men legg merke til,
langt nede i henne har hun fått representasjon, ser dere. Og da,
hun så etter at dette skulle bli gjort kjød.

Og daHan sa: “Gå og hentmannen din og komhit.”

Hun sa: “Sir, jeg har ingen.”
135 Sa: “Du har sagt sannheten, for du har fem, og den du har nå,
er ikke din. Du har hatt fem. Det blir seks som du hadde.”
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136 Hun sa: “Sir!” (Ikke: “Du er”, ikke, “Beelsebub.”) “Jeg ser
at Du er en Profet. Nå, vi vet at Messias, som kalles Kristus, vil
komme. Og når Han gjør det, vil Han gjøre dette.”

Han sa: “Jeg er Ham.”
137 Ingen tvil mer. Du trengte ikke å forklare det. Hun så det.
Hun trodde det. Av gårde dro hun! Hvorfor? Hva gjorde Det med
henne? Det gjenløste henne.
138 Følg med nå, Han kom for å være en Gjenløser. Er det
riktig? [Forsamlingen sier: “Amen.”—Red.) Hva betyr å gjenløse?
“Bringe tilbake”. Hvorfor fikk Han ikke presten? Han var aldri
der oppe. Skjønner? Se, han hadde ingen representasjon.
139 Han kom for å gjenløse det som hadde falt. I fallet kom dette
i uorden med den jenta; men Gud hadde henne i Sin tanke før
verdens grunnleggelse, og Han kom for å rense henne. Skjønner?
Så Han…Hun hadde Evig Liv. Skjønner?
140 Der hvor presten, hva gjorde det med ham? Det sendte ham
rett tilbake til hans bestemmelsessted. Han hadde ingenting til å
begynne, bare intellektuell opplæring.
141 Hør nå venn, hvis den eneste tingen du har bare er
intellektuell opplæring, få tak i noe annet enn det. Og du vil aldri
være i stand til å få tak i Det, hvis du ikke har representasjon.
Det er grunnen til at jeg tror at dere kommer fra øst og vest, nord
og sør; Ordet, levende, gjort manifestert.
142 Legg merke til nå hvordan Han i begynnelsen gjør Sin vei
kjent ved Sine profeter. Han har aldri forandret det.
143 [Tomt område på lydbåndet—Red.] … frelse. Han
rettferdiggjorde en mann; helliget ham; sendte Den Hellige
Ånd og Ild, og brente synden ut av ham og bodde i ham, Ham
Selv.
144 Han gjørmed jorden på sammemåte, somHan skal bruke i en
gjenløsningsplan. Den omvendte seg og ble døpt i vann, i…ved
Noah. Jesus kom og helliget den ved å dryppe Sitt Blod på den,
og gjorde krav på den. Og i den Nye Jorden som skal komme, den
skal ha en hellig Ilddåp, for å rense den for enhver djevel, enhver
bakterie, enhver sykdom, alle ting som er der, og gjøre den ny.
“Jeg så en Ny Himmel og en Ny Jord.”
145 Du blir en ny person. Amen! Ikke bare en gammel en lappet
sammen, ved å bli medlem av menigheten, eller prøve å begynne
med et nytt forsett, men du er en komplett helt ny enhet.
Gud tar det gamle mennesket og brenner ham fullstendig ut
med Den Hellige Ånd og Ild, og kommer Selv, sender ned din
representasjon. “Ingen kan komme til Meg, uten at Min Far har
dradd ham. Og alle dem som Faderen har gitt Meg, vil komme til
Meg.” Ser dere det? [Forsamlingen sier: “Amen.”—Red.) Samme
plan; samme måte.
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146 Satan var … vil bli tatt bort fra jorden, helt nøyaktig slik
satan ble tatt bort fra deg. Satan kan ikke plage; eller, han kan
friste, men han kan ikke få tak i en gjenfødt kristen. For Gud
forutså ham fra verdens grunnleggelse, og sendte Jesus for å
gjenløse ham, og Blodet taler for ham. Hvordan kan han synde
når det ikke kan bli sett, til og med av Gud? Han kan ikke
engang … Det eneste Han hører er stemmen din. Han ser din
representasjon. Amen! Det er sant. Skjønner?
147 For verden er på sammemåte en avHans egenskaper akkurat
slik som du er en av Hans egenskaper. Verden blir en av Hans
egenskaper fordi det var Guds tanke i begynnelsen. Å ha en
verden, å være på en Trone, å være en Konge, for å være en
Gjenløser, for å være enHelbreder, det er Hans egenskaper.
148 Akkurat som en egenskap av deg. Jeg kan ikke si en—en
“post” uten at jeg tenker på post. Jeg kan ikke si “mann”
uten at jeg tenker på mann. Og når jeg tenker på mann, sier
deretter “mann”, tanken er min egenskap og uttrykkelsen er
ordet. Skjønner?
149 Som Jesaja, hvordan kunne han si, at: “En jomfru skulle bli
med barn”? Hva er en tanke?
150 Nå, mange av dere lurer på hvordan disse, den skjelningen
kommer. Jeg skal fortelle dere. Se, det er et ord som jeg uttaler. Og
det er ikke min tanke, for jeg vet ikke. Jeg vet ikke om tanken av
det. Hvordan kan jeg fortelle deg hvem du er og hvor du kommer
fra, når jeg ikke kjenner deg? Hvordan kan jeg fortelle deg hva du
gjorde for ti år siden, når jeg aldri har sett deg i mitt liv? Hvordan
kan jeg fortelle deg hvor du skal være og hva du skal gjøre ti år
fra nå? Hvordan kjenner jeg fremtiden? Men det er En Annen
sine tanker.
151 “La det sinn som var i Kristus, være i dere. La det sinn som
var i Kristus, være i dere.” Ser dere, da er det ikke din tanke. Det
er Hans tanke, gjennom deg. Og du uttrykker ikke dine egne ord;
du uttrykker Hans Ord.
152 Det er hvor brødrenemange ganger blir forvirret, på tolkning
av tunger og slikt. Se, de sier ting som ikke er rett, de forstår ikke
at det er satan. Du sier: “I Guds hage?” Bare vent til vi kommer
igjennom, finner ut om det ikke er det, eller ikke. Ugresset og
hveten vokser i den samme åkeren. De lever begge av den samme
solen og det samme regnet. Skjønner?
153 “Men hvis det er en iblant dere som er en profet, vil Jeg
Herren tale til ham. Og hvis det han sier, skjer, da er det Meg,
ser dere, for han taler ikke ut sitt eget. Han taler ut Mine tanker,
Mine egenskaper om de tingene som må komme, og Jeg vil bruke
hansmunn til å uttrykke dem gjennom. Og etter at han talte dem,
er de nødt til å skje. Himler og jord vil forgå, men Mitt Ord skal
aldri feile.”
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154 Jesaja sa: “En jomfru skal bli med barn.” Det avgjør det. Hun
kommer til å bli med barn. HvaGud sa, det gjør Han.
155 Åh, gjøre kjent, ved Sine profeter, alle Hans manifestasjoner,
fordi det er Hans egenskaper av Hans tanker uttalt.
156 Her var det nå, i denne lille kvinnen. Hun var en av Hans
egenskaper. Skjønner?
157 Og der var presten som representerte Lyset. Han hadde lært
det fra Bibelen. Han hadde lært at Gud var Gud. Han hadde
lært at hellighet var rett. Han ble lært at det var en Guds lov.
Han hadde lært det på grunn av en intellektuell oppfatning.
Og han ble født i den rette avstamning; han var en levitt. Men
han kjente det bare ved intellektuell oppfatning. Og da Lyset
for tiden… Se, han lærte det ved hva som hadde skjedd, ikke
hva som skjedde; hva som hadde skjedd! Og da han fant ut hva
som skjedde, sa hans denominasjon ikke noen ting omDet, derfor
hadde han ingen representasjon av Det.
158 Men her var Gjenløseren på jorden på den tiden, for å
gjenløse disse Guds egenskaper, og hun mottok det. Hun satte
aldri spørsmålstegn ved det. Hun sa: “Når Messias kommer, vil
Han gjøre dette”, og det avgjorde det. Og hun så det bli gjort,
så… Han sa: “Jeg er Messias”, så det avgjorde det. Ingen flere
spørsmål. Hun bare dro, fortalte alle de andre: “Kom, se Hvem
jeg fant.”
159 Disse prosessene gjør oss rene, et tempel for Ham å bo i:
rettferdiggjørelse, helliggjørelse, dåpen i Den Hellige Ånd med
Ild. Den fullfører renselsen av (vårt) dette templet.
160 Altså, slik som formen til den gamle verden ikke ble ødelagt
av vannet da den ble vasket av; planetens form, den gamle
rammen,…all jord, alt det Gud satte på jorden, ble ikke ødelagt
da den første verden ble ødelagt. OgBibelen sa den ble “ødelagt”,
men det ødela aldri formen. Det ødela bare synden og synderne
som var på den. Rammeverket ble værende igjen.
161 Men dere ser, slik som rettferdiggjørelse, slik dere baptister
ogmetodister ønsker å tenke omdet, bare rettferdiggjørelse, å tro
og bli døpt, det er ikke nok. Du vil komme på avveier rett tilbake
til tingene av verden, og klippe håret ditt og ha på deg shorts,
og alt annet. Se, det har ikke skjedd noe ennå. Du har nettopp
kikket tilbake og sett at du har gjort feil.
162 Hva gjorde rettferdiggjørelse med verden? Gjorde aldri en
ting med den; begynte straks på nytt, like så mye synd som det
noensinne var. Det er slik enmann gjør og det er så langt han går.
163 Det er den veien den store evangelisten, Billy Graham, burde
se. Han sa: “Jeg går og har tretti tusen omvendte, kommer tilbake
om et år og har ikke tretti.” Det var så langt de gikk. Skjønner?
Og sannelig, de omvendte seg. Jeg tror de omvendte seg; de fleste
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av dem, eller noen av dem i det minste. Men det er ikke det som
skal til. Det beviser det her.
164 Altså nå, rammeverket til den gamle verden ble ikke ødelagt
av vannet. Verden ble bare vasket av. Den fikk sin dåp. Den
ble døpt.
165 Slik vil rammeverket bli værende, selv om den blir brent
med Ild. Det ødelegger ikke jorden, ser dere, det ødelegger bare
synden som er på den.
166 Legg merke til her, noen av dere som studerer Bibelen,
og spesielt Doktor Vayle som ser på meg. Legg merke til i
Peter, her i det 2. kapitlet i Peter, 3. kapitlet, rettere sagt, han
bruker ordet “verden”, som er et gresk ord, kosmos, som betyr
“verdensorden”. “Jorden skal forgå, elementene skal smelte
med brennende hete.” Skjønner? Betyr ikke at jorden, planeten,
kommer til å forgå. Men verden, kosmos, politikken, synderne,
systemene, synd, sykdom, bakterier, alle ting som er galt, vil
forgå. Alle ting som en gang…
167 Gud rystet en gang i himlene, men denne gangen sa Han
at Han ville ryste jorden, himlene og jorden … “Han rystet
jorden”, rettere sagt, “og denne gangen vil Han da ryste
himlene.” Skjønner? “For vi mottar et Rike som ikke kan bli
rokket.”Det er et Evig Rike. Følgmed hvordan han går til det.
168 Legg merke til her, Peter sa: “Og vil smelte med brennende
hete, og alt på den bli brent opp”, ikke planeten. “Alt på
den”, menneskeverkene, alle deres politikere og deres ordninger,
alle deres denominasjoner og menneskeskapte ordninger, vil alt
sammen gå med det når det brenner.
169 “Og—og himlene vil forgå med et kraftig brak.” La du merke
til her? “Himlene vil forgå med et kraftig brak.” Hør etter! Hele
jorden vil være i brann, og vil antenne gassene som er i jorden,
og det vil eksplodere. Det er helt riktig. Snakk … Bibelen sa
her, Peter sa: “Og himlene vil forgå, og jorden, med et kraftig
brak.” En slik eksplosjon vil ryste den, åh, du, fordi det må drepe
enhver sykdom, enhver tistel, enhver torn. Alt som må gjøres,
Ilden vil brenne det opp. Og husk, det er ikke helt og holdent bare
en bokstavelig brann, det er også en hellig Ild, ser dere, som vil
ta bort satan og alle hans, alle djevlene. “Både himmel og jord”,
amen, “vil forgå”, dreper alle bakterier, alle insekter, alt naturlig
liv på den og rundt den, selv H2O (vannet) vil eksplodere. Tenk
på det. Du snakker om et brak!
170 Du synes at det lille braket her ute i Tucson var noe, da
Han åpnet de seks Segl som rystet landet rundt omkring, og
forårsaket all praten. Vent til denne jordenmottar sin dåp!
171 Dere vet, når en mann mottar Ilddåpen er det mye lyd rundt
der. De synes det er en skam å høre folk skrike og rope slik som
det. Bare vent til denne jorden får sin dåp!
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172 Ja, det vil forklare…sprenger det, H2O, vannet, for Bibelen
sa her i Åpenbaringen 21, “og havet er ikke mer”, sprenger
det. Dette vil forandre hele overflaten på hele jorden. Hun vil
briste og blåse i stykker. Hele det ytre, skorpen, og hundrevis
av fot under den, vil ganske enkelt bli helt rasert. Atmosfærene,
gassene som er inni jorden nå, hvor de anskaffer disse missilene
som ikke kan komme igjennom det, et stort område oppe inni der,
langt opp i en slags sfære, at det finnes alle slags gasser, sier de;
og det vil eksplodere. Guds hellige vrede vil komme over den, ser
dere, og vil rense den, vil forandre hele overflaten.
173 Nå, mange av dere som ønsker å skrive ned dette ordet, det
greske ordet, “forgå”. Det kommer fra ordet… Jeg måtte finne
det. Jeg tenkte: “Hvordan skal denne verden forgå, og likevel skal
vi leve på den?”Men hvis du vil legge merke til, noen av dere som
ønsker å skrive det ned, jeg vil stave det for dere. Jeg kunne ikke
uttale det, p-a-r-e-r-e-c-h-o-m-i-a. Jeg vet ikke hvordan jeg skal
uttale det.
174 På den måten nå, som jeg sa, når jeg får … Inspirasjonen
treffer meg for noe, da går jeg tilbake for å finne ut ordet. Her nå,
jeg kan ikke stave ordet, eller jeg kan ikke—jeg kan ikke uttale
det. Men likevel har Herren fortsatt gitt meg en måte. Jeg går og
finner ut hva det ordet betyr, da fikk jeg det. Skjønner? Da fikk
jeg det igjen. Skjønner?
175 Himlene og jorden vil forgå, vel, dette ordet betyr “å gå
fra en form til en annen”. Det betyr ikke “tilintetgjørelse” som
det engelske ordet ville bety, forgå, det er tilintetgjort. Men det
hebraiske ordet, eller det greske ordet her, betyr ikke forgå;
det betyr “å gå fra en ting til en annen”. Men se, “å gå fra en
tilstand”, sier det, “til en annen”.
176 Legg merke til, Paulus brukte det, hvis dere ønsker å lese
det nå. Skriv det ned, dere kan lese det senere. I Titus 3,5
bruker Paulus det samme ordet, betyr fornyelse av mennesket,
at mennesket har gått fra en synder til en hellig, ikke
fullstendig tilintetgjort. Når en mann blir forandret, blir han
ikke tilintetgjort, men han er en forandret person. Han har blitt
forandret fra hva han var til hva han er, ikke tilintetgjort.
177 Jesus brukte det samme ordet i Matteus 19,28; nå, ikke 28,19.
Nå, 19:28, Han sa til dem: “Dere skal sitte med Meg i min Fars
Rike, fornyet”, ser dere, “forandret”, når du er forandret. Han
brukte det samme ordet.
178 Og Han brukte det samme ordet da han sa, til eselfolen, sa:
“Løs eselfolen og la ham gå.”
179 Sa det samme ved Lasarus sin oppstandelse: “Løs ham!
Endre ham! Han har blitt bundet; la ham gå!”
180 Hva betyr det? Jorden vil bli løst fra satans grep. Den vil bli
løst. Den vil bli løst fra politikk, den vil bli løst fra denominelle
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religiøse systemer; for å bli brukt for Guds Rike, for å etablere
det her på jorden. Men så lenge det er i satans hånd, politikk…
Satan er herskeren på jorden, han eier den; den tilhørte ham,men
nå har Kristus gjenløst den.
181 En gang var jeg hans eiendom, men ikke nå. En gang var den
lille kvinnen hans eiendom, men ikke nå. Ser dere, Han kom for
å løsne grepet av den. Han løsnet syndens grep, av satan, på mitt
liv, på ditt liv, og nå tilhører vi ikke ham.
182 Har dere ofte hørt meg i bønn si, “ikke rør Guds eiendom”?
Skjønner? Amen! Ha tro til å kreve ditt eget. Det er dine
rettigheter. “Ikke rør henne! Ikke rør ham!” Se, troen vil gjøre
det. Åh, du! Ikke tilintetgjøre det, men bare: “Ikke rør det”, for å
løse det, la det gå, gi det fra deg. Det vil skje en forandring.
183 Jorden vil bli forandret. Politikk vil bli forandret.
Religionene vil bli forandret. Denominasjonene vil forgå.
Politikk vil forgå. Guds Rike skal bli etablert.
184 Vi leser i Johannes, leser Johannes i Åpenbaringen 6,14, se
her, “den vek bort som en bokrull.” Bibelen sa … at det …
Johannes sa: “Jeg så himmelen og jorden vike bort som en
bokrull.” Johannes, Åpenbaringen 6,14.
185 Jesus sa: “Himlene og jorden skal forgå”, eller med andre
ord, “himlene og jorden skal bli forandret.” Ser dere, brukte det
samme ordet rett der igjen.
186 Nei, ikke tilintetgjort. For senere, i Åpenbaringen 21,2 til 24,
så han det nye Jerusalem komme ned fra Gud ut av Himmelen
og satt på denne jorden. Det betyr ikke at den blir tilintetgjort.
Systemene vil bli forandret.
187 Daniel så det samme. En Stein traff jorden, var hugget ut
uten hender; og hele bildet av systemene ble brutt ned og ble som
agner på et treskegulv om sommeren, og vinden førte det bort. Og
Selve Steinen vokste til et stort Fjell som dekket jorden. Se på det
Fjellet nå, en liten stund. Det Fjellet dekket jorden.
188 Vi finner også ut her, over i, også der i Åpenbaringen står det:
“Kongene på den Nye Jorden vil bringe sin ære og herlighet inn
i den.” På jorden er satt… Det Nye Jerusalem er satt på denne
jorden. Ser dere, den bare forandret seg.
189 Du er den samme mannen, i skikkelse, som du var da Gud
kalte deg, den samme kvinnen. Men du skjønner, hva det gjorde,
det var en fornyelse. Det gamle livet døde. Den gamle lysten døde.
Da pleide du like å drikke, banne, bråke, krangle, løpe rundt
og umoralsk, den tingen bare døde. Skjønner? Men nå blir du
brukt…Da var du satans instrument; nå er du gjenløst.
190 Og det er hva verden vil bli, gjenløst på samme måte, Nye
Himler og Ny Jord.
191 Akkurat som du: “Du er en ny skapning.” Og det greske ordet
der, alle vet det, sa: “Du er en ny skapelse.” Amen! En ny skapelse



DET FREMTIDIGE HJEM TIL DEN HIMMELSKE BRUDGOMMEN… 25

i det samme gamle templet. Halleluja. Se hva som skjer her nå.
Herlig! Ja vel.
192 Nå finner vi at denne jorden vil inneholde kongene på
jorden.
193 Og igjen i Matteus 5,5 sa Jesus: “De saktmodige skal arve
jorden.” Det kommer ikke til å, bare kommer til å få en annen
jord. Det kommer bare til å være den samme jorden. Jeg prøver å
få gjenløsningsplanen til dere, før, hvis jeg ikke får noe annet, ser
dere. Ilddåpen på den er bare for å rense den og gjøre den til et
passende sted forHans saktmodige til å leve i. Skjønner? Åh!
194 Slik Han gjorde med oss, Hans skapelse, for å bo i. Før Han
kunne komme inn i den, måtte Han gi oss Ilddåpen; deretter
kommer Den Hellige Ånd inn og bor der, Ilddåp. Når du da får
den Ilddåpen, da kanDenHellige Ånd komme inn. Hva? NårDen
gjør det, brenner Den opp alle ting i motsetning til Ordet, ut av
deg. Skjønner? Den vil ikke tro noe annet enn Ordet, fordi Den
er Ordet. Skjønner? Skjønner? Skjønner?
195 Nå, det var det vi talte om her om dagen, beviset på Den
Hellige Ånd. Skjønner? Beviset på Den Hellige Ånd er når du
kan motta Ordet; ikke noe system, men har en klar forståelse.
Hvordan vet du at Ordet er klart, at du forstår Det? Se Det
stadfeste Seg Selv.
196 “Vel”, sier du, “jeg ser dette gjøre det, og det.” Åh, ja, ugress
lever på den sammemåten. Skjønner?
197 Men det er nødt til å være hele Ordet. For å være Bruden,
må du være en del av Ham. Han er Ordet. Skjønner? Og hvilken
del av Ham er Det? Ordet som er lovet for denne tiden når Han
kaller Sin Brud. Være en del av Det. Får du tak i det? Nå, ikke—
ikke mist det nå. Legg merke til.

OgHan gjør den til et passende sted å bo gjennomEvigheten.
198 Merk dere, dette er fortsatt ikke referert til … Dette
Tusenårsrikets regjeringstid, de tusen år er ikke den Nye Jorden.
Se her, Tusenårsrikets regjeringstid er en annen regjeringstid.
Det er hva vi går inn i, Tusenårsriket, men det er ikke den Nye
Jorden, den Nye Himmelen. Nei, nei. Det er bare et hvilested, ser
dere, en hvileperiode, ikke de Nye Himlene og den Nye Jorden i
det hele tatt; for, ser dere, i Tusenårsriket har vi ting som ikke
vil gå inn i Den. Det er et bilde på den gamle syvende dagen,
ute i Eden; den syvende dagen, etter at Han skapte verden. Den
syvende dagen, Han hvilte i Eden og Tusenårsriket.
199 Se, verden er nå nesten seks tusen år gammel. Skjønner?
Hvert to tusen år har den hatt en—en ødeleggelse. Skjønner?
200 Første to tusen, flommen kom, og Han døpte den med
(hva?) vann.
201 Neste to tusen, Jesus kom for å hellige den og gjøre krav på
den, dryppet Sitt Blod på den, kalte den Sin. Ja vel.



26 DET TALTE ORD

202 “Jeg skal komme tilbake”, hm-hmh, nå som Konge sammen
med Sin Dronning, og de neste to tusen år (hva gjør Han?)
kommer Han og gir Sin hvileperiode.
203 Og brenner den deretter, og krever den til Sine Egne; setter
Sine Egne tilbake på den.
204 Og legg merke til, dette Tusenårsriket er ikke den fullkomne
verden, den er et bilde på den syvende dagen. Deretter kommer
Dommen for den Hvite Trone. Ser dere, vi har fortsatt dom. Vi
er fortsatt i tid, i Tusenårsriket. Det er en dag, ett tusen år. Det
er et tidselement. Ikke la det bli blandet sammen med den Nye
Jorden nå, for det er ikke det.
205 Du kan kanskje si dette til meg. Nå føler jeg bare at noen kan
si dette til meg, at: “Nå, broder Branham, hva skal du gjøre nå?
Du er gått tom for dine komplette sjuere. Hva skal du gjøre nå?
Nå, du er opptatt av tidshusholdning.” Hvilket jeg er. Jeg tror
at Gud også er det. Merk dere, legg merke til. “Du har gått tom
for forbilder angående tidshusholdning. For hvis du skal sette
noe utover den syvende dagen, hvordan skal du få det? Hvor skal
du gå nå?”
206 Ja vel, jeg vil rette oppmerksomheten deres til noe, ser dere.
Hm-hmh. Skjønner? Så, jeg er ikke tom for—jeg er ikke tom for
tidshusholdninger ennå. Jeg har et annet Skriftsted her. Og husk,
alt sammenmå oppfylles, hver eneste bit avDet. Skjønner?
207 Nå sier du: “Broder Branham, du prøver å sette noe langt over
der bortenfor den syvende dagen, den syvende-dags sabbaten.”
208 Slik Gud skapte jorden og arbeidet seks dager, og hvilte den
syvende, det var bare et bilde på tid, tid. Men jeg har nettopp
sagt her, vi blir Evige.
209 “Så hvor er det billedlige nå? Du sa du er en typolog. Så du,
du har gått tom for typologi nå.” Nei, det har jeg ikke. La oss
bare finne ut om vi har.
210 La oss gå til TredjeMosebok, tilbake i TredjeMosebok det 23.
kapitlet. Nå ønsker jeg at dere legger merke til i Tredje Mosebok,
hvor vi var i sist søndag, eller sist … Dette er det som gir
meg ideen, rett her. Det 23. kapitlet av Tredje Mosebok, og det
26. verset.
211 Husk nå, det er syv festdager. Trompetfesten, løvhyttefesten,
festen til å svinge kornbåndet, … Alt dette, det er syv store
festdager, det var bare et bilde på de Syv Menighetstidene. Og
dere husker hvor mange sabbater det var mellom den ene og den
andre? Se, syv sabbater mellom pinse og trompetene, som var
Syv Menighetstider. Og det var syv festdager som representerer
de SyvMenighetstidene. Hold numrene dine løpende.
212 Sier: “Nå vel, broder Branham, du har gått tom. Du har
dine syv.”
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213 Ja vel, la oss ta den siste festen, som er løvhyttefesten. Legg
merke til her i det 36. verset.

I sju dager skal dere komme fram med ildoffer til
HERREN. På den åttende dagen—på den åttende dagen
skal det være en hellig samling (det er enda en hellig
tid som kommer)… hellig samling; og dere skal ofre et
ildoffer til HERREN, og det er en hellig samling; og da skal
dere ikke gjøre noe arbeidsverk.

214 Nå har vi en “åttende dag”. Nå, det er bare syv dager, men
her taler vi om “den åttende dagen”, hellig samling, samling.
Legg merke til: “Gjør ikke noe arbeid i den.” Den åttende dagen
er (hva?) tilbake til den første dagen. Nå, den taler om Evighet,
slik hun ruller rundt uten et stoppested. Amen. Ser dere det?
[Forsamlingen sier: “Amen.”—Red.]
215 Merk dere, det var også på denne åttende dagen. Den siste
dagen, løvhyttefesten, legg merke til etter den, etter den siste
festdagen, etter den siste Menighetstiden, etter de siste fullførte
syv dagene på jorden, etter Tusenårsriket, som denne Hellige
Sammenkomsten kommer.
216 Husk, dette er løvhyttefesten, løvhytter, “samlingssteder”.
Amen! Hvor: “I Tusenårsriket”, sa Bibelen, “skal de bygge hus;
de skal bo.”
217 Men på denNye Jorden, Han har allerede gått og gjort i stand
stedet. Den er bygget. Vi har ingenting å gjøre med byggingen av
den. Amen. Evig! Åh, jeg bare elsker det Ordet! Åh du! EnHellig
sammenkomst, den åttende dagen. Som, det er bare syv dager. Så
på den åttende dagen, som kommer tilbake til den første dagen
igjen, kommer rett tilbake til den første dagen, den åttende dagen
er en Hellig Sammen-…Sammenkomst.
218 Legg merke til, syv dager, har bare å gjøre med den
gamle skapelsen, verdens tid. Syv dager, det er Tusenårsriket,
hviledagen. Slik Gud arbeidet seks dager, hvilte den syvende;
Menigheten arbeider seks dager, og hviler den syvende, men du
er fortsatt i elementet av tid. Jeg taler ikke om det Evige.
219 Men dere ser, det er ikke noe slikt som åtte dager; du går
tilbake til den første dagen igjen, ser dere, den første dagen.
220 Sabbaten taler om den gamle loven som skulle gå bort.
Å holde en sabbat som “gikk bort”, eller, jeg har sagt, “ble
forandret til noe annet.” Den gikk ikke bort; den bare ble
forandret fra den gamle loven, omå holde en bestemt dag i uken.
221 Jesaja det 19. kapitlet sa, jeg tror 28, 19, sa: “Bud må være
på bud; litt her og litt der.” “Hold fast på det som er godt.” “For
med stammende lepper og på et annet tungemål skal Jeg tale til
dette folket. Og her er hvilen.” Skjønner?
222 Du går inn til Livet, uten å holde en dag eller en skygge.
Paulus sa over der i Hebreerne det 4. kapitlet. “Dere holder dager
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og skygger, og slike ting; Jeg er urolig for det som hendte dere.”
Se, vi går ikke inn i bestemte dager og ordninger. “Du har gått
over fra døden til Evig Liv”, ikke dager og tider. Du har gått
inn i Evigheten. Det er den hellige sammen-… sammenkomst,
sammenkomst, rettere sagt.
223 Syv dager, følg med, som “går bort”, eller, jeg har sagt, vil
“forandre seg til noe annet”. Åtte dager omhandler ny skapelse,
se, ikke gammel skapelse. Åtte dager er ny skapelse.
224 For, det var på den åttende dagen at vår Herre oppsto fra
de døde. Det er din andre sammenkomst, helligheten; tok ikke
sabbatene i betraktning i det hele tatt, eller løvhyttefesten,
denne festen, og pinsefesten. Jesus oppsto fra de døde til vår
rettferdiggjørelse på den åttende dagen. Etter de syv sabbatene,
eller syv dager, Syv Menighetstider, oppsto Jesus fra de døde.
Åttende dagen, som er en hellig sammenkomst, ser dere, som er
den første dagen.
225 Se, du har, har avsluttet din reise gjennom tiden, og falt
inn i Evigheten igjen; ikke å holde dager og holde sabbater;
nymåner og slike ting. “Men har gått”, forandret din form; ikke
tilintetgjort. Glory! “Men gått fra døden til Evig Liv.” Åh, hva
Bibelen lærer oss! Se, gått fra en til en annen.
226 Ja vel, “gått”, den gamle sabbaten er forbi. Jesus oppsto på
den åttende dagen. Det var en høytidelig dag, hellig. Og det var
ikke en dag; fordi dag, en tid hadde runnet ut. Den gikk inn i
Evigheten. Ser dere, den svingte rett tilbake til den første dagen
igjen. Skjønner?
227 Evigheten er som en—en ring. Du kan ikke finne noe hjørne
på den. Du kan ikke finne noen stoppesteder i en fullkommen
sirkel. Du fortsetter videre og videre. Jeg bryr meg ikke om hvor
langt du går, du går fortsatt. Du kan begynne å gå rundt slik som
dette; gå gjennom gulvet, gå gjennom jorden, gå forbi jorden, du
går fortsatt… [Tomt område på lydbåndet—Red.]
228 Alle ting somble skapt nede inni her, er fordervet, ikke skapt,
av satan, vil falle ut når den store gullklokken ringer, og en
Trompet lyder.
229 Og tilbake der i begynnelsen, hvor festepunktet ble gjort i
Eden, da mennesket kom til jorden, og han falt, et lite lam utgjøt
sitt blod, som talte om at det verdige Lammet skulle komme for
å utgyte Sitt Blod. Golgata reiste opp korset som bandt sammen
det Gamle Testamentet; til dem som var rettferdiggjort, som
så etter Det. Og i denne nye tidshusholdningen, ved Herrens
Komme, på den Nye Jorden, frelsens tau (Blodet, den gjenløste
Kraften som jeg taler om, og har gjennom det samme systemet
gjenløst både mennesket og jorden) vil løftes rett opp inn i
Evigheten igjen. Og Ildsjøen vil fortære alle ting som er ugudelig
og ikke er forutbestemt til Det. Ser dere det?
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230 Merk dere den åttende dagen, Jesus oppsto til vår
rettferdiggjørelse. Den Evige Kongen med det Evige Riket til
å bli døpt inn i, til Evig Liv. Ikke syv dager; hadde ingenting
å gjøre med noen av dagene. Det taler om en annen, Evig, som
kommer; taler om en Evig tid, Verden som jeg taler om.
231 Og legg merke til, etter femti dager, eller syv sabbater fra
der, igjen kommer det en ny hellig sammenkomst. Hva skjedde?
Den Hellige Ånd falt på Pinsedagen, på den syvende dagen…
Eller, den åttende dagen, rettere sagt, åttende dagen, falt på
den åttende dagen. Var syv sabbater senere, nøyaktig, etter Hans
oppstandelse, ser dere; så det ville være syv ganger det igjen, tar
det rett rundt tilbake til den første dagen i uken igjen, nøyaktig.
Skjønner?
232 Der er deres hellige sammenkomst, har ikke noen ting å gjøre
med de bokstavelige tingene. Det er forbi det. Det er inn i Guds
Rike med Evig Liv, med de forutbestemte som aldri begynte.
Det begynte aldri på noen dag. Du ble ikke frelst på noen dag.
Du var alltid frelst. Amen. Jesus bare kom for å gjenløse det;
men du var frelst fra begynnelsen, fordi du hadde Evig Liv til
å begynne med.
233 En ørret kan aldri bli en nebbsild eller et rumpetroll. Han
kan være i det samme vannet med ham, men han var fra
begynnelsen en ørret. Garnet bare fanget ham, ser dere, men han
var det fra begynnelsen. Der er det…
234 Nå, vi er ikke tom for husholdninger. Er vi? Vi er rett inne i
Skriften. Det kom femti dager senere.
235 Se, åtte kan ikke bli medregnet i uken. Se, den kan ikke bli
medregnet, åtte dager i en uke. Du kan ikke gjøre det, ser dere,
fordi det bare er syv dager i en uke. Tell det akkurat slik du
ønsker. Søndag er den første dagen i uken. Ser dere, du teller
syv, så må du gå tilbake og begynne på nytt igjen. Tell syv, kom
tilbake og begynn på nytt igjen. Skjønner?
236 Og vi levde gjennom alle disse typene her inne, men når du
treffer den åttende, går du inn i Evigheten. Du kommer ikke ved
lover, ritualer og ordninger. Du kommer ved forutbestemmelse.
Amen! Der er en ekte, hellig sammenkomst! Skjønner?
Og vi avslutter den syvende menighetstiden, menighetstid,
Pinsetidsalderen. Ser dere det? Vi går inn i den hellige
sammenkomsten. Vi går inn i den virkelige, ekte, Evigheten, hvor
Menigheten er kalt; ikke til noen stasjon, noen denominasjon,
men inn i Evigheten sammen med sin Evige Konge. Skjønner? Vi
har ikke det i det hele tatt, ingen slike ting som dager, og ting og
tider. Du har gått inn i Evigheten, hvor du kom fra. Du var Der
til å begynne med. Skjønner?
237 Hvis du har Evig Liv, det finnes bare én form, det er Gud, og
du er en uttrykt egenskap. Skjønner? Hvis du…Hvis du ikke er
det, kommer du uansett ikke til å være der. “Ingen kan komme til
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Meg, uten at Min Far har dradd ham.” Skjønner? Som, “forgår”,
alle disse gamle tingene; men disse Tingene gjør det ikke, så det
taler om Evighet. Den Hellige Ånd er Evig. Da er du i Evigheten,
hvor du var hele tiden, men du har nettopp gjenkjent hva som
har skjedd.
238 Ser dere, du ble skapt for en Evig hensikt, fordi du var
manifestasjonen av en egenskap som var i Gud, som tenkte på
deg og uttrykte deg; og Han skapte en jord til å ta deg ut av og for
å gjøre deg til et menneske. Og synd kom inn og forvrengte Hans
vei. Du kom uansett, men du var fortapt sammen med verden. Så
Han kom og gjenløste deg, den uttrykte egenskapen, og gjenløser
også denne jorden på sammemåte. SåHans hensikt ruller videre.
Skjønner? Åh! Halleluja! Åh, det gjør meg bare så veldig godt å
bare tenke på hva som ligger foran!
239 Nå, i Efeserne 1,10, kalles det … Nå, hvis dere skriver
det ned, Efeserne 1,10, blir kalt, ikke en husholdning, ikke den
syvende dagen. Den blir kalt: “Tidens fylde”. Og når “tidens
fylde” er kommet, det er når tiden er blitt oppfylt. Når det ikke
er noe mer tid, da går du inn i Evigheten, etter at den syvende
menighetstiden er over, og det er; Luthers tidsalder er over,
metodisttidsalderen er over, pinsetidsalderen er over. Og nå går
du inn i (hva?) Evigheten; ingen flere sjuere, ingen flere treere,
ingen flere andre. De er i Evigheten, hvor det ikke er noen slik
tid som tall, og tider og ting. Amen! Åh, du! Ser dere det nå?
240 Eller, etter at tiden er blitt fullført er all synd borte, tatt bort i
Tusenårsriket, ved Dommen for den Store Hvite Trone. (Et bilde
av Den Hellige Ånd.) Etter at verden er i brann og døpt, dens
dåp i hellige Ild fra Himmelen; all synd er borte, alle bakterier er
borte, alle demoner er borte, alle fristelser er borte, all ondskap
er borte. (Et bilde nå.) Så hva gjør Gud? Han kan være på jorden,
ser dere, for all synd er borte.
241 Det er det samme Han gjør når Han gir deg dåpen i Den
Hellige Ånd med Ild. Han kan komme og bo hos deg og vi kan
sitte på Himmelske steder i Kristus Jesus, fordi vi allerede er i
Ham. Ikke at vi “vil være”. Vi sitter nå i Kristus Jesus. Hvordan
kommer vi inn i det? Ved én Hellig Ånds dåp. “Ved én Ånd er vi
alle døpt inn i Kristus”, som vi er nå. Vil ikke “bli” i Kristus; vi
er! Han er den store åndelige Kongen over Ånden som er i oss,
fordi vi var i Ham i begynnelsen.
242 Se Gud, i begynnelsen, da Han tenkte på deg og tenkte på
andre slik som det, tenkte på Seg Selv til å være konkret. Det
var Hans tanker. Skjønner? SåHan uttrykte Sine tanker gjennom
Ord. Han sa: “La det bli.” “La det bli”, og det ble. “La det bli”,
og det ble.
243 Deretter, etter en stund, fortsatte Han med å si “la det bli”,
til folket en dag sa: “Ikke la Gud tale!”
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244 Han sa: “Nå skal jeg tale til dem gjennom en profet.”
Skjønner? “Fra nå av skal jeg tale til dem gjennom en profet.”
245 Og profeten sa: “Det skal komme; det skal bli”, og det ble, og
det ble. Og det ble, og det ble, ser dere, akkurat slik som det. Får
dere tak i det nå?
246 “Tidens fylde” er kommet etter at tiden er oppfylt. Synd
er borte, etter verdens dåp, etter at verdens dåp gjør den til
et passende sted; ingen sykdom, ingen bakterier; ingen torner,
ingen tistler; ingen død, ingen sorg, ingen hjertesorg; ingen
alderdom, ingenting til å representere død; ingenting galt; alt
sammen rett; ingenting naturlig. Evig!
247 Da er hans egenskap uttrykt fordi den var der først, til
å begynne med. Det var hva Han tenkte. [Broder Branham
illustrerer på tavlen—Red.]
248 Og hva skjedde så? Han satte Adam og Eva her på jorden og
sa: “Bli mange nå og fyll jorden.” Deres legemer ble lagt ut her,
for deg til å spise og danne ditt legeme. Det var slik Han hadde
gjort det.
249 Men synd kom inn og forstyrret Hans plan. Den ruller rett
videre, likevel, tiden gjør.
250 Men hva gjorde Jesus? Gud kom ned og uttrykte Seg Selv i
formen av en Mann, et menneske; ga Sitt liv, i stedet for å bli
her. Som, Han var Kongen, men Han gav Seg Selv for å gjenløse
resten. Får dere tak i det?
251 Og når det hele er over, da blir det trukket rett tilbake, og
Guds hensikt er oppfylt. Der er den Evige Kongen igjen sammen
med Sine Evige undersåtter, uttrykt i menneskelig kjød, akkurat
på den måten Han hadde det; synd er tatt bort; djevelen er borte;
det er alt over nå.
252 Hva vil gjøre det? Denne jorden kunne ikke være et sted for
Himmelen å sette seg nå. Se på den, synden. Denmå bli renset.
253 Ingen mann, ingen person, ingen kvinne, gutt, jente, jeg bryr
meg ikke om hvem det er, er skikket til å gå på talerstolen,
eller endog hevde å være en kristen, uten å være fylt med Den
Hellige Ånd. Du har ingen rett til Herrens nattverd, eller noe
fellesskap, fotvask, eller noen ting, før du er blitt renset vedGuds
Hellige Ild.
254 Ingen mann har rett til å forkynne uten at du, slik som
Moses, møter Ham der ute på den hellige grunnen, den Ildstøtten
hengende der, hvor han vet hvor han er. Skjønner?
255 Legg merke til hvordan, hvordan vi går. Etter verdens
Ilddåp, alle bakterier er borte, gjør den da til et skikket sted for
Himmelen til å være her på jorden.
256 Et bilde, nå, av å sitte på Himmelske steder i Kristus Jesus;
gått over fra dette, var skitten slik den lille kvinnen var, inn til
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Guds uttrykte egenskap. “Nå er vi Guds sønner”, ikke vi vil bli.
Vi er egenskapene til Guds tanke. Skjønner?
257 Nå sier du: “Vel, se på denne presten. Var han ikke en sønn
av Gud?” Det beviste at han ikke var det. Han kunne ikke
gjenkjenne hva da? Sa han: “Jeg tror Bibelen”? Ja visst. Men han
kunne ikke gjenkjenne det uttrykte Ordet for tiden. Han hadde
bare en intellektuell opplæring fra en eller annen gruppe som
hadde eksistert tilbake før ham.
258 Og det er den samme tingen i dag! Skjønner? Jeg vet det er
sterkt, men det er Sannheten.
259 Der var Ordet, som talt nøyaktig for den dagen; og han, selv
om han var en lærd, selv om han var en berømt person, men han
kunne ikke gjenkjenne Det. Hvorfor? Uansett hvor lærd han var,
eller noe slikt som det, han hadde fremdeles ikke representasjon
av forutbestemmelse. Skjønner?
260 Bare de forutbestemte vil være den eneste ene som gjør det;
den eneste som kan bli. Og bare du kan gjøre det … Fordi, se
her, det beviser forutbestemmelse. For hvis du har fått Evig Liv,
måtte du være en del avGud hele tiden, forHan er den eneste Ene
som er Evig. Ser dere det? Åh, du! Tenk på det.
261 Følg med nå på hva som skjer gjennom det store
Tusenårsriket. Synd er helt borte, Tusenårsriket setter nå inn,
det er nå tiden for at DenHellige Ånd tar Sin plass.
262 Akkurat slik Han gjør i oss, “går fra døden til Livet”, bor på
Himmelske steder i Kristus, i Hans herlige Nærvær. Selv fysisk
død vil bli borte da; akkurat som åndelig død er blitt borte nå.
263 Det er ikke noe slikt som åndelig død nå, for en—for en—en
døpt Guds hellig. “Selv om han var død, skal han likevel leve.
Den som lever og tror på Meg, skal aldri dø.” Hele Skriften, Den
må bli oppfylt. Skjønner? Du kan ikke dø. Du har Evig Liv. Det
eneste tingen, Gjenløseren har fått deg til å gjenkjenne det. Og
du var alltid Det, og det er grunnen til at du ser tiden du lever i.
Hvor mange ser det? Løft opp hånden. Skjønner? Takk skal dere
ha. Skjønner? Den tiden som vi lever i, du gjenkjenner den.
264 Nå, metodisten sa: “Når du roper, har du fått Det.” Mange av
dem ropte og hadde Det ikke.
265 Pinsevennen sa: “Når du taler i tunger, har du fått Det.”
Mange talte i tunger og hadde Det ikke.
266 Se hvordan, disse fariseerne hadde alle slags former, men
da Ordet ble manifestert, gjenkjente de Det ikke. Skjønner?
Skjønner?
267 Og hvis du er Bruden, Bruden er en del av Ektemannen. Og
hvis…Det eneste stedet som du noensinne vil gjenkjenne Det,
er å gjenkjenne hvilken del av den ektemannen (det Ordet) du
er, ellers kan du ikke gjenkjenne å være Bruden. Hvor mange ser
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det? [Forsamlingen sier: “Amen.”—Red.) Skjønner? Skjønner? Du
er nødt til å gjenkjenne din posisjon.
268 Du kan ikke gjenkjenne noen andres. Hva om—hva omMoses
ville ha kommet med Noahs budskap? Og Noah var en del av det,
men det ville ikke ha virket. Hva om—om—om—om Jesus ville
ha kommet med Moses sitt Budskap? Det ville ikke ha fungert.
Ser dere, det var en annen tidsalder, det var en annen profeti,
en annen del av Ordet måtte bli oppfylt der. De var på en annen
dag i uken. Ikke, tirsdagens arbeid kan ikke bli gjort på onsdag.
Og onsdag må bli gjort på onsdag. Skjønner? Lørdag må være
lørdagens arbeid. Skjønner?

Og de, de anerkjente: “Åh,Moses, vi harMoses.”
269 Han sa: “Hvis dere hadde kjent Moses, ville dere kjent Meg,
for han var den som talte om Meg. ‘En profet som meg skal
Herren dinGud oppreise.’” Får dere tak i det? Åh, du! Skjønner?
270 Og Jesus sa i Johannes 14: “Når Han, Den Hellige Ånd, er
kommet, vil Han bringe disse tingene til deres hukommelse, ser
dere, vise dere hvilken tid dere lever i. Og så, en annen ting dere
vil kjenne Ham ved, Han skal vise dere de kommende ting”, ser
dere, ser dere, rett tilbake til det profetiske igjen, “når Han har
kommet.” Skjønner?
271 På den Nye Jorden og de Nye Himlene, vil aldri bli formørket
igjen når denne Nye Jorden skal komme. Djevelen vil være
bundet … Satan, han er fortsatt løs nå; han er anklager. Men
på den Nye Jorden vil han være bundet og kastet inn i Ildsjøen,
i denne hellige Ilden.
272 Da, på denne Nye Jorden, la oss se på det i noen få minutter
nå. På denne Nye Jorden vil skyene aldri bli mørke igjen; nei,
det er fra forbannelsen, ser dere. Aldri bli mørke igjen med sinte
skyer. Vinder vil aldri blåse over henne igjen på den måten. Nei.
Hun vil aldri rive opp trærne, og rive opp husene, og snu rundt på
tingene. Lyn og vrede vil aldri bryte ut fra satan over der og drepe
en mann som går nedover veien, eller brenne opp en bygning.
Skjønner? Nei, aldri mer. Det vil ikke bli noen flere tyfoner som
feier nedover, eller stormer og tornadoer, river opp hus og dreper
små barn og ting. Hm-hmh, vil ikke være noe mer. Forsøker å
ødelegge, det vil ikke være der. Satan er kastet ut.
273 Skulle ønske vi hadde tid nå. Jeg går bare forbi Skriftsteder
nå, så vi ikke vil bli for sene. Jegmå be for de syke.
274 Himler og jord er kommet sammen; Gud og menneske er
forsonet. Et restaurert Eden er satt i gang; se, all forbannelse
er borte.
275 Akkurat slik som all syndens forbannelse er borte når Den
Hellige Ånd aksepterer deg. Ser dere, du aksepterer ikke Den;
Den aksepterer deg, ser dere, fordi Den er Guds egenskap.
Se, hvis Den er Den Hellige Ånd, betyr, Guds Ånd; og det



34 DET TALTE ORD

er egenskapen, Guds tanke, har akseptert deg fordi at du var
ordinert for den hensikten. Skjønner? Likevel, du ble født i synd;
men Gud hadde denne egenskapen, og her uttrykte du deg selv
her på jorden, og Han kommer ned og får deg. Se, du er tilbake
her; her er hvor du hører hjemme. Skjønner? Se, synd har mistet
sin makt. Det er riktig. Syndens begjær er borte fra ditt hjerte,
når denHelligeÅnd kommer inn.Du er en gjenopprettet person.
276 Og så når jorden er gjenopprettet, ved den samme tingen,
kan det ikke bli noen flere forbannelser, ingen flere stormer,
ingen flere vinder, ingen flere tyfoner—tyfoner, rettere sagt. Du
er forsonet; mennesket og Gud har kommet sammen. Den Nye
Jorden vil bli satt tilbake igjen til skjønnheten i Eden. Den nye
jorden vil bre seg ut, etter sin Ilddåp.
277 Bare tenk, hun vil ta fyr og brenne opp. Elementene vil
brenne med—med intens hete. Alle verk på jorden vil brenne. Alt
vannet vil eksplodere; det vil antennes og sprenge alt sammen.
Alle ting vil eksplodere. Vulkanene vil få utbrudd og brennende
het lava vil fly tusenvis avmiles opp i luften. Enhver bakterie…
Guds Hellige Ånd vil rense bort hvert fnugg av all synd og
alle ting. Alle djevler vil bli bundet og kastet inn i Ildsjøen,
fortærende Ild, Guds Vredesild.
278 Ingen dyr vil være der for å ødelegge deg igjen. Når du
vandrer nedover veien i blomsterhagene, vil det ikke være noen
slange der for å hvese på deg og bite deg med sin gift. Åh, du!
Vil ikke det være fantastisk? Hør. Det vil ikke være noen på den
Nye Jorden som noen gang blir plassert opp på en liten gul rad
av gresstorv, for en grav; blir ingen av dem der.
279 Mennesket og Gud er kommet sammen; Brud og Brudgom.
Himlene og jorden har omfavnet hverandre; Gud har kommet
ned for å bo iblantmennesket. Hans tabernakel ermed dem.
280 Det vil ikke bli noe mer synd, ikke mer sorg. Aldri vil det
noen gang være en tåre som faller fra en mors kinn over hennes
baby. Amen. Det vil ikke skje på den Nye Jorden. Nei. Den
er gjenløst. Den tilhører Ham, og for de som er Hans, som ble
gjenløst ut fra den. Skjønner?
281 Og se, du er en del av den jorden. Er det riktig? Og da
Han gjenløste deg, gjenløste Han jorden med den samme tingen,
og dere er sammen igjen. Åh, hvor mye tydeligere kan det bli.
Skjønner? Du må bli gjenløst fordi du er en del av det. Og hvis
Blodet ikke dryppet på deg, er du ikke gjenløst ennå; du er ikke
kalt. Da renserHan det; det er den samme tingenHan gjør i Ilden.
Selv om Blodet dryppet, må det likevel bli renset ved Ild, det er
riktig, for et bosted for Gud.
282 Gud har allerede lagt beslag på Sitt bosted, potensielt.
Guds Rike er på jorden nå, i hjertene til Hans hellige. Det er
Hans egenskaper som Han starter i begynnelsen. Nå er Hans
egenskaper gjenløst. Hva venter Han på? Å gjenløse jorden,
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å sette Sine egenskaper på den, for å oppfylle nøyaktig Hans
forutbestemte plan. Ser dere det?
283 Legg merke til, ingen graver, ingen tårer, ikke noe mer
blodsutgytelse. Hun vil aldri bli fuktet av en tåre eller blod. Nei.
Blir ikke noe mer kriger. Nei. Ingen vinterskyer. Ingen kald snø
på hennes bryst; vil ikke ligge der mer på den. Den varme solen
vil ikke, aldri brenne dens gress. Halleluja! Selv ørkenen skal
frembringe roser. “Den gamle stikkende ørkenen vil blomstre en
dag, som en rose”, det sa Gud; når hun er gjenløst, når hun tar
sin Ilddåp. Det finnes alle slags kaktuser og torner og alt mulig
der nå, men hun har fått en Ilddåp som kommer.
284 Slik som mannen var, da han fortsatt hadde hat, ondskap og
strid i seg, da Ilddåpen kom, renset den det bort. Ikke noe mer
sjalusi, ikke noe mer av noen ting; det er bare absolutt et bosted
for Gud. Og husk, det er Hans delegasjon som skal møte Ham
over der. Amen! Å, for en…
285 Det er ikke bare en historie; det er Sannheten. Det er hva
Gud sa. Det er hvaHan har lovet. Det er hva Bruden går til. “Selv
ørkenen”, sa Han, “skal blomstre, være en rose.”
286 Satan, synd og syndere er borte for alltid. Det er alt sammen
over; smeltet det inn i Evigheten. Og alt som var fordervet, den
store erkeengelen som satt der en dag, satan, som gjorde alt dette
onde, vil bli tilintetgjort. Dere husker, Bibelen sa: “Hvis den
sjelen ikke vil gjøre som Han gjorde, sa å gjøre, vil Han endog
tilintetgjøre den sjelen.”
287 Men, ser dere, Han kan ikke tilintetgjøre Seg Selv og forbli
Gud. Så, hvis den sjelen er av verden, må den bli tilintetgjort.
Men hvis den er Evig, med Gud, begynte den aldri, fordi den er
en del av Gud og kan aldri bli tilintetgjort. Amen! Så vakkert!
Hvor—hvor takknemlig, såMenigheten burde se det!
288 Folk, alt dere har gjort ligger rett her. Dette er hva jeg prøver
å si. Jeg utelater noe av det fordi jeg ønsker å komme tilbake til
det igjen.
289 Selv disse tingene, satan, syndere er borte for Evig; skal
aldri mer være til. Alle … Se, satan kan ikke skape. Hvis han
kan, er han Gud. Skjønner? Han kan bare forvrenge det som
er blitt skapt. Skjønner? Og all forvrengning vil, forvrengning
vil bli ryddet av veien. Og død er forvrengningen av liv; og
når forvrengningen er borte kan det ikke være noe mer død.
Alderdom er et tegn på død; Og når alderdom er borte kommer
livet inn. Alle tegn på forvrengning og alt annet er borte. Torner
og tistler er et tegn på synd, “jorden vil bli forbannet med dem”,
og de er fjernet. Sykdom kommer gjennom det; det vil bli fjernet.
Død vil bli fjernet. Blodsutgytelse vil bli fjernet.
290 Ingenting vil noen gang røre ved den gresstorven, bortsett
fra hellighet, den Gjenløste. Åh, du! Ja. Åh, jeg føler meg
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så bra. Gud og Hans skapelse; og Hans skapninger av denne
skapelsen er gjenløst ved Hans Eget Blod. Renset ved Hans
Egen renselsesprosess; Hans bakteriedrepende, synd-drepende
prosess!
291 Som om noe blir sterilisert, den beste steriliseringen vi noen
gang har hatt, har vært ild. Du kan ta noe og vaske det med
såpeskum og alle disse kjemikaliene som de snakker om, det er
fortsatt ikke fritt. Men brenner du det én gang!
292 Og når den hellige Guds Ild steriliserer jorden med
Kjemikaliene; Han har løftet sin Brud, som kan komme inn i
Himmelen med Ham, mens dette skjer. Og kommer tilbake på
jorden igjen, en Ny Himmel og en Ny Jord. Den kalde vinteren
kan ikke skade den. De varme somrene kan ikke skade den.
Ørkenene vil blomstre som en rose. Synd og syndere er borte.
293 Gud og Hans skapninger og skapelse bor sammen i
fullkommen harmoni. Slik som himlene og jorden er mann og
hustru, slik er Kristus og Menigheten, og de møtes alle i én stor
herlig gjenløsningsplan, og blir brakt rett inn i Guds favn igjen.
Ser dere det?
294 Og på den Nye Jorden er det en Ny By. Åh, du! Lytt nøye
nå. Ikke glem dette. Som Jesus sa i Johannes 14, at Han ville gå
for å gjøre i stand. “La ikke deres hjerte forferdes.” Når han går
bort: “Jeg har en grunn for å gå bort. Dere har trodd på Gud”,
Han sa, “tro også på Meg.” De kunne ikke se at Han var Gud. Sa:
“Dere har trodd på Gud, tro nå på Meg. Og jeg skal gå og gjøre i
stand et Sted for dere. I min Fars Hus er det mange herskapshus;
i min Fars Rike er det mange palasser.” Kristus er der nå under
oppførelsen av dette Nye Jerusalem. Lytt nøye nå. Ikke beveg
dere. Ikke, ikke gå glipp av dette. Kristus er i Himmelen i dag,
og gjør i stand det Nye Jerusalem.
295 Akkurat slik som Gud skapte jorden på seks dager, laget
jorden på seks dager, eller seks tusen år. Som han sa: “Vær ikke
uvitende”, leser vi i Skriften, “tusen år er én dag.”
296 Og Kristus har gått og gjør i stand et Sted, som har vært
under oppføring i mange, mange tusener av år, gjør i stand et
Sted. “Og da Jeg går bort og gjør i stand et Sted, vil Jeg komme
igjen og ta dere til Meg; for der Jeg er, der skal også dere være.”
Legg merke til Gjenløseren og de Gjenløste!
297 Ønsker vi hadde tid nå. Jeg harmerket av her, Salomo siterte:
“Denne jenta, Bruden.” Åh, vi må bare utelate det; det begynner
å bli for sent, ser dere. Jeg vi ta det igjen. “Når han prøver å
få henne, men hun er forlovet med en gjetergutt.” Noen trodde
sannsynligvis at det var en sang han sang. Åh, nei. Salomo var
Davids tronarving på jorden,men viste at riketmåtte gå bort. Det
var et bilde påKristus som var forelsket i Bruden. Skjønner?
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298 Legg merke til at Jesus sa, Johannes 14 nå, “går og gjør i
stand et Sted.”
299 Åh, hvordan vil den se ut? Har du noen gang tenkt nå, Brud,
hvordan den vil se ut? Den er forberedt og designet av den
Guddommelige Arkitekten. Hvordan vil den Byen se ut? Nå skal
vi tale om det i noen få minutter. Den Guddommelige Arkitekten
har forberedt den, designet den. Og se, Han har designet denmed
kjærlige hender for Sin kjære Brud. Hva skal det se ut som?
300 Kunne dere forestille dere en mann som gifter seg med en
kone, som er dyktig, hvordan han bygger og setter hver eneste
lille ting helt nøyaktig etter hennes stil, akkurat hva hun ville
like? Amen.
301 Nå, den Guddommelige Arkitekten har designet den Nye
Byen, hvor Han vil leve med Sin Brud, nøyaktig etter Hennes
stil. Ikke rart apostelen sa: “Det øyet ikke har sett, og det øret
ikke har hørt, det som ikke kom opp i menneskets hjerte.” La oss
se om vi kan trenge inn i det bare et øyeblikk, se hvordan den
skal se ut.
302 Den Guddommelige Arkitekten har designet dette for
Sin Elskede. Skjønner? Åh, hvilket sted det må være, når,
Guddommelig Natur, en Guddommelig Arkitekt har designet
det for en Guddommelig egenskap som er blitt Guddommelig
forutbestemt av enGuddommelig Gud Som—Som er opphavet til
Guddommelig Liv!Hvordan vil den Byen se ut! Tenk på det.
303 Husk, det er ikkeHimmelen. Johannes sa: “Jeg så den komme
ned fraHimmelen.” Den skal være på jorden. Skjønner?
304 Denne jorden skal ikke gå bort; det er en gjenløst jord. Gud sa
ikke at Han skulle reise opp en ny generasjon; Han skal gjenløse
den som er her. Han kommer ikke til å reise opp en ny generasjon;
Han gjenløser den som allerede er her. Han skal ikke skape en ny
verden; det er denne rett her. Han skal bare brenne den av, rense
den som Han gjorde med deg. Hans planer må for alltid forbli.
Se nå, det kommer til å skje.
305 Husk, det kommer ikke til å være Himmelen. “Den kommer
ned fra Himmelen.” Den er et Bosted, et Sted å bo, for å oppta
Hans bolig. Slik det skjedde med Johannes på øya Patmos, her
i Åpenbaringen 21, så han den “komme ned”. Johannes så Byen
“komme ned fra Himmelen”, som en due, slik han så.
306 Her kommerGud ned på Sitt jordiske tabernakel, Jesus, i…
“komme ned fra himmelen.” Jesus var døpt, gikk straks…
307 Da han møtte profeten! “Ordet kommer til profeten.” Og
Han var Ordet. Og profeten stod der, fornektet all deres
denominasjon, alt sammen. Og, da han så Ordet, kom Ordet rett
til ham.
308 Og profeten var så sjokkert, han sa: “Jeg trenger å bli døpt
av Deg. Hvorfor kommer Du til meg?”
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309 Han sa: “La det nå skje, for slik er det rett av oss (vi kjenner
budskapet) å oppfylle all rettferdighet. Jeg er Offeret; Det må bli
vasket.” Da tillot han Ham.
310 Da Han gikk opp av vannet, sa han: “Jeg så himlene åpnet
seg.” Profeten så det. Han så himlene åpnet seg.
311 Og her kom, kom ned fra Himmelen, en form av enDue; og en
Røst som sier: “Dette erMin del av jorden som Jeg har gjenløst, og
fra denne del av jorden vil jeg gjenløse resten av den, for Han er
Mitt Ordmanifestert.” “Og hele verden, Jeg talte den til eksistens
vedMitt Ord”, Hebreerne 11. “Og satan har holdt den hele denne
tiden, men Jeg er kommet for å gjenløse den. Så mye av den har
skapt Hans legeme, og Jeg kommer for å bo i den.”
312 Johannes sa: “Jeg så den hellige Byen, det Nye Jerusalem
komme ned fra Himmelen som en Brud smykket for sin
Ektemann.” Og hvor slo den seg ned? Bare akkurat som den
gjorde der; på jorden.
313 Jesus var en del av den jorden som Den Hellige Ånd kom ned
på (er det riktig?) og forble påHam for evig. Den kan aldri forlate
Ham.Den er alltid der. Han ogGud er Én.Må alltid forbli det!
314 Og da så Johannes den hellige Byen, det Nye Jerusalem,
komme ned som en komet, eller en—en due, som kom ned fra
Himmelen og plasserte seg på en gjenløst, intakt jord (for å gjøre
hva?) for å gjøre krav på enhver egenskap somHan skapte jorden
for. Hver mann som var representert i Evigheten, og hver kvinne,
er gjenløst da. Hun har blitt renset og brent ved Ild.
315 Jesus, i Hans brennhete fristelser i ødemarken, i førti dager.
Etter det, leggmerke til, var det da klart for Hans tjeneste.
316 Tenk på det, Den Hellige Ånd kommer ned på jorden, Jesus,
og det hellige Blodet! Følg med nå, og jeg håper jeg ikke går for
dypt for dere, ser dere. Det hellige Blodet som ble skapt av Gud;
Blodet, Livet, Guds skapelse “Jesus var begynnelsen på Guds
skapelse.” Åh! Ser dere det? Gud, laget i skapelsen. Han var Ånd.
Bibelen sa: “Han er begynnelsen på Guds skapelse.” Hvordan
begynte Han? I en kvinnes morsliv. Som er hva? Kvinnen er
ikke…
317 Som hvordan de blinde menneskene ikke kan se slangens
“sæd” rett her. Skjønner? Eva ble satt her på jorden, og før satan
i det hele tatt hadde rørt henne, eller noe som helst annet, sa
Gud til dem: “Bli mange og fyll jorden.” Det er riktig, men satan
kommer inn her. Og hvis det var Adams sønn, hvor er da…
318 Adam var en direkte avstamning fra Gud. Og du tar bare
naturen til dine foreldre.
319 Og når du er født på ny, tar du Naturen til dine Foreldre,
i Himmelen. Og dine Foreldre i Himmelen er egenskapen til
Ordet … Eller, Ordet er egenskapen til dine Foreldre. Så
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hvordan kan du fornekte Det til fordel for en denominasjon?
Åh, du!

Jeg håper dere ikke går glipp av dette. Jeg vet at det er
fra Gud.
320 Jesus. Her kommer Han, stiger ned; og der var Jesus, Guds
egenskap.
321 “Kvinnen” nå, hun. Følg med. Gud sa: “Fordi de gjorde
dette”, sa, “vil Jeg legge fiendskap mellom din Sæd og slangens
sæd.” Er det riktig? Og kvinnen har ikke noen sæd. Har du noen
gang tenkt på det? Hun har en grunn, ikke en sæd. Ser dere,
slangen hadde allerede plassert sin “sæd” der.
322 Så hvis kvinnen ikke har en sæd, må hun bli værende, for å
få en Sæd.
323 Ser dere, gjennom seksuell omgang her, hadde brakt fra
satan, slangen, som ikke var et krypdyr; hadde ben, fordi bena
hans gikk av ham. Han var den listigste, det eneste dyret som
ville—ville samordne med kvinnen.
324 Et dyrs sæd vil ikke gjøre det nå, og ingenting annet. De har
prøvd. Det vil ikke fungere. Se, sædens liv ut av et hanndyr vil
ikke gå inn i en kvinne. Det vil ikke gjøre det.
325 Men det var den nærmeste tingen. Ser dere, de kan ikke finne
den arten mellom en sjimpanse og en mann. Se, hver eneste, etter
som de er blitt utviklet, fra fuglene og videre opp til apekatter og
så videre, opp til sjimpanse, så er det en “forsvunnet”. Det var
slangen, ikke en orm; enhver form er forsvunnet fra ham, fordi
han ble forbannet.
326 Nå, Gud forbannet ikke Adam; han gjorde kanskje den
samme tingen,menHan forbannet jorden, “torner og tistler”.
327 Han forbannet ikke Eva, men sa at Adam ville være hennes
“hersker”. Fra nå av forsøker hun ikke på noen forkynnelse eller
noe, Adam er hennes hersker. “Og alle dager i ditt liv og i sorg,
og du vil bringe ditt… liv til verden.” Men Han sa: “Jeg vil sette
fiendskap mellom din Sæd…”
328 Nå, Hun hadde ikke noe sæd, hun hadde det aldri, så hun
måtte motta en Sæd på en eller annen måte. Gud ga henne en
Sæd, ikke ved seksuell omgang, men ved skapelse.
329 Kan ikke dere blinde mennesker se at det er slangens “sæd”?
Åh, du! Satan kom dit før Adam; det var “sæden”.
330 Men hun mottok en Sæd. Hva var det? Gud Selv. “Han var
begynnelsen av Guds skapelse.”
331 Se nå da Set ble født, eller Abel, han var en rettferdig mann,
fra sin far. Set er på samme måte.
332 Hvor kom den onde fyren fra; morder, løgner? Ser dere, se
hvor den kommer fra? Det måtte være en “sæd”, fordi han var
en sæd; Kain var en mann.
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333 Åh, hvor er de blinde menneskene hen? “Denne verdens gud
har forblindet dem.” Vel, ikke noe rart, Jesus sa at ingen kan se
det. Skjønner dere?

Du sier: “Hvorfor ser de det ikke?”
334 Jesus sa en gang til Sine disipler: “Dere er det gitt å kjenne
Guds Rike, men ikke til dem.”
335 Og det er grunnen til at dere kommer fra femten hundre
kvadratmiles, ser dere: “Det er gitt til dere å kjenne Riket.”
Se, mennesker kommer endog fra Sør-Afrika og rundt omkring,
denne sene stund når Bruden blir gjort rede til å gå inn i Riket.

Jeg har bare ikke nok tid. Leggmerke til. Følgmed nå, se.
336 Kan du nå se slangens “sæd” der, se hvordan han har gjort
det? Det er fullkomment, ser dere. Nå sa noen av dem…
337 Nå, som den fyren i Tucson her om dagen, prøver…Åh, han
kan høre på dette lydbåndet. Men, hvis det skjer, du verden, jeg
vil fortelle dere noe.
338 Da han sa: “Eva sa:”, her er hvor de går til, “‘Jeg har fått
en sønn fra Herren, eller en mann fra Herren.’” Ja visst nå. Gud
har en lov.
339 Se, du tar et frø og planter det ut her, i en åker hvor det er
hvete, og du planter tornebusker der ute. Jeg bryr meg ikke, den
samme solen og det samme regnet bringer det frøet til liv. Gud
har en lov, og den loven kan ikke bli brutt.
340 Jeg bryr meg ikke om en—om en… den simpleste kvinnen i
byen, og den simplestemannen, og ugift og alt mulig, ville ha en—
en affære, og leve sammen og frembringe et barn; det barnet ville
måtte komme etter Guds lov, for det finnes ingen annen måte.
Hvis du ikke gjør det, gjør du satan til en skaper, og da er han en
gud. Åh, hvor blind kan du bli! Se, Guds lov, ja visst.
341 Hvis du noen gang fikk en baby, jeg bryr meg ikke om det var
Esau, Jakob, hvem enn det var, eller en person med dårlig rykte,
om det var Judas, detmåtte komme avGud. Gud har en lov.
342 Bibelen sa: “Solen skinner på den rettferdige og den
urettferdige; regnet faller på den rettferdige og den u-…”
Hebreerne det 6. kapitlet, og det sier at: “Regnet kommer ofte
ned på jorden, for å vanne den, og forberede den for det den er
klargjort for, vet dere, til å forsørge seg; men torner og tistler
lever av det samme vannet, samme solskinnet.” For det er en
Guds lov, å modne ethvert frø, for å få ethvert frø til å frembringe
seg selv.
343 Så, det måtte frembringe slangens “sæd”. Og det hindret
aldri—hindret aldri Gud; det oppfylte Hans fullstendige plan, det
gjorde Ham til en Gjenløser. Enhver blind burde omtrent se det,
hvis det ikke er skjult. “Denne verdens gud” har skjult det for
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deg. Det er bare så klart som hva som helst du kan se. Der har du
det. Der er din slangens “sæd”. Merk dere nå.

Men, “Jesus var begynnelsen avGuds skapelse.”
344 Hva gjør kvinnen nå? Når, kimen kommer fra det mannlige
kjønnet. Fornekter dere det nå? Kvinnen har ikke noe liv i seg i
det hele tatt. Hun har bare et lite egg, som er en grunn her ute.
345 Som om du tok en åker og harver den helt opp, og—og
sprøyter på den, og sprøyter alle bakteriene ut av den. Og
ikke—ikke engang gress eller noen ting kunne vokse i den; og
så gjødsler du igjen, sår noen gode frø inn der. Hvis fienden
kommer og sår noen andre frø, vil den samme Guds lov modne
begge frøene.
346 Vel, det var ikke Guds hensikt at det skulle bli slik, ser dere.
Men hva skjedde?
347 Se, sæden fra hannen bærer hemoglobinet, som er blodet.
I blodet er livet. Og hvis du noensinne … Jeg har sett på det,
i krysning av kveg og ting som det. Broder Shakarian og jeg
har tatt det gjennom, og legene og så videre, sett på hvordan
det går gjennom, kjemikerne. Skjønner? Så her kommer væsken
fra hunnen, som er en mengde med egg. Her kommer sæden fra
hannen, som er en mengde med sædceller.
348 Dette har ikke en bit av spire i seg. Det er bare et biprodukt
avmannen. Det var slik hun kom hit, i utgangspunktet, og hun er
bare en grunn. Der er et egg; det har fått den fruktbare grunnen
for dette livet. Og dette livet beveger seg inn og kravler. Det er et
mysterium, hvordan det…
349 “Kanskje”, sier du, “vel, de første finner hverandre. Resten
av dem dør.” Vel, hvordan, hvem bestemmer det? “Vel, de første.”
Vil det være de som er fremst; det første egget fremst og den første
sædcellen? Nei, nei.
350 Det kan være ett egg; rett bak, der bak, midt i væsken vil
det komme opp en sædcelle og går og møter det. Viser at en
intelligens bestemmer om det skal bli en rødhåret, svarthåret;
om det kommer til å være lite, stort; hann eller hunn. Skjønner?
Du kan ikke, du kan ikke gjøre noe annet med det; det vil ikke
fungere. Du kan blande dem sammen, og alt mulig, det vil ikke
gjøre denminste forskjell. Gud bestemmer det. Og etter en stund,
én liten sædcelle kravler inn i den grunnen, egget. Den har en
liten hale, på en måte, på seg, som vrir seg rundt; faller av, og
der starter ryggraden til babyen.
351 Hva er hun da? Hun har ingen sæd. Hun har en grunn til å
motta sæden. Så…
352 Se, fienden gikk ut. Mens den gode såmannen gikk ut og
sådde godt Såkorn; og fienden kom bak ham, sådde ugress. “Men
regnet faller på rettferdige og urettferdige; solen.” Det må alt
sammen vokse.
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353 Jesus sa: “La dem vokse sammen. På den dagen vil de bli
buntet sammen, ugresset.” Og de bunter seg sammen nå i store
organisasjoner; går til den store bunten, Kirkens Verdensråd.
Og hva var slutten? Skal bli brent. Men kornet skal bli tatt til
låven. Skjønner? Hvor, de levde begge ved den samme tingen, det
samme vannet, det samme regnet.
354 Et sitrustre, det er et—det er et appelsintre, vil bære, vil være
nødt til; vil bringe frem på det, hvis den er podet inn i det, et
granateple. Det vil bringe frem en sitron. Det vil bringe frem en
grapefrukt. Skjønner? Men det vil ikke være en appelsin, men
den lever av det samme livet somdet appelsintreet produserer.
355 Denominasjoner er blitt injisert inn i Vintreet. Fordi, hvis de
påberoper seg: “Kristne”, lever de av det. Kaifas var det; dere
vet hva han var, og likevel profeterte han til og med. Skjønner?
Ser dere, de lever av det.
356 Åh, jeg skulle ønske vi kunne ha en uke, at vi bare kunne
studere ferdig denne tingen, og gjøre det så klart at dere—dere
ikke kan gå glipp av å se det. Nå skal jeg utelate noen av disse
tingene.
357 Følg med nå. Se, de hendene designet dette for Sin Elskede
Brud, designet i inderlig kjærlighet til Sin Brud.
358 Husk at Den Hellige Ånd kom ned på Jesus, som, Jesus var
en del av jorden. Hvorfor? Guds spire, Guds liv, ble utformet i
en kvinnes livmor (er det rett?), som var jorden. Ja vel. Og så
kom Guds Liv inn, så, “Han var begynnelsen på Guds skapelse.”
Skjønner? Og så detteGuds Blod, det var der gjennomden spiren;
da det ble utgytt på Golgata, falt tilbake på jorden. For hva?
For å gjenløse jorden. Nå er den blitt rettferdiggjort; den er blitt
helliggjort; kalt, og gjort krav på; og nå skal denmotta sin Ilddåp,
og bli renset for Jesus og Hans Brud.
359 Og du er disse andre delene som er tatt ut av denne jorden.
Jorden, du er en del av jorden; ditt legeme. Din sjel er en del av
Gud, en egenskap av Gud, fremvist her på jorden i et legeme.
Legemet skal bli gjenløst.
360 Nå, sjelen er gjenløst fordi den var i synd. Så Gud kom ned,
gjennom en prosess av rettferdiggjørelse, helliggjørelse, dåpen i
Den Hellige Ånd, og gjenløste din sjel.
361 Og du er en del av jorden, den er gjenløst gjennom det. Du er
i prosessen nå. Den vokser fram. Ditt legeme ble rettferdiggjort
under Noahs dåp. Amen! Og ditt legeme, da Det dryppet på der.
Og jorden skal bli renset ved Ild, stedet hvor du skal bo, med
dåpen i Den Hellige Ånd; et Bosted for Kristus og Hans Brud,
det Nye Jerusalem.
362 Se på denne Byen; jord, opptar sin bolig på jorden. Nå kan du
tydelig se det som jeg sa,… denne forandringen, jorden må bli
forandret. Den kan ikke ha Det slik som det. Kirken kunne ikke
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gå…Eller, verden kunne ikke gå rett videre etter Tusenårsriket,
uten å bli forandret. Skjønner? For å ha et slikt Sted på den, vil
den være nødt til å bli forandret.
363 På samme måte må vi bli forandret ved Hans hellige Ild, for
å sette i stand og lage et sted for Ham til å være innbefattet inni
oss; det er, Den Hellige Ånd.
364 Legg merke til nå, det vil være god plass på den Nye Jorden.
Hm-hmh. Se, god plass! Den vil bli renovert, det er sant, ved
Ild, men det vil ikke være noe mer hav. Legg merke til, Byen er
femten hundre kvadratmiles.
365 Lytt virkelig nøye nå mens vi tegner disse dimensjonene.
Jeg ønsker å viske ut tavlen, bare et øyeblikk. [Broder Branham
visker ut sine tidligere illustrasjoner—Red.]
366 Her er en dyp åpenbaring fra Gud. Her, jeg vil stoppe her.
Ingen av disse andre … Jeg vil bringe opp resten av dette, om
Herren vil.
367 Legg nå merke til at jorden er … Vel, slår dere opp i
Åpenbaringen, kan dere se hvordan han målte den i alen og i
stadier. Tjuetre hundre … Så nå finner vi ut at—Byen er målt
opp, “femten hundre miles” kvadratisk.
368 Vet dere hvor langt det vil rekke? Jeg har målt det opp, denne
uken. Det vil rekke fra Maine til Florida, og fra østkysten til
seks hundre miles forbi vest for Mississippi. Med andre ord,
halvparten av De forente stater, kun for Byen.

Du sier: “Det er ikke nok plass.”
369 Når havet er borte, vil det være det, fordi ganske nær fire
femtedeler av den er under vann. Det riktig? Eksplosjonen tørker
opp havet, bryter frem jorden. Åh, du! Husk, femten hundre
kvadratmiles, hvilken By! Og, men husk, havet er borte.
370 “Og bredden og høyden er den samme.” Det ville gjøre den
femten hundremiles denne veien, femten hundremiles den veien;
femten hundre miles; lengden gange bredden gange høyden.
Femten hundre miles, tenk på det, klart gull. Og Byen hadde en
mur rundt seg.
371 Nå vel, det betyr ikke nødvendigvis, ved å være like store…
Det sa: “og veggene og fundamentet var like”, det betyr ikke
nødvendigvis at det er en terning eller firkant. Det finnes et
annet geografisk mål der dimensjonene er de samme, det vil si,
en pyramide. Kvadratisk, “ligger kvadratisk”, og murene var
det samme.
372 La meg tegne det. [Broder Branham tegner illustrasjoner på
tavlen—Red.] Se: lengde, bredde, høyde. Vi skal komme inn i noe,
så sikkert som verden. Skjønner? Legg merke til, dimensjonene
til denne vinkelen er nøyaktig de samme, alle sammen, lengden
gange-gange høyden. Det er et annet mål, pyramiden, som
beviser det.
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373 Dette, blir på dennemåten, ville besvare nøyaktig Enoks tegn
i Egypt, pyramiden. Ville det? Enok, før syndflodens ødeleggelse,
da rettferdiggjørelsen kom inn, brakte han frem et tegn, og i
denne pyramiden er det sju trinn som går til kongens kammer. Se
på det syvende trinnet, hvis du noen gang studerte pyramidens
dimensjoner, hva kommer ut for å ta med seg den ankomne, for
å introdusere til kongen. Se hvem sin stand som står der, og du
vil se tiden du lever i, i pyramiden.
374 Nå, Gud lagde tre Bibler. Nå, der er en lære om pyramiden
som er tøv, men det finnes en ekte pyramide. Skjønner? Legg
merke til. Nå, Gud, første Bibelen … Han laget tre. Alle ting
er nødt til å være i tre.
375 Jesus kommer tre ganger. Kom en gang for å gjenløse Sin
Brud; neste gang for å hente Sin Brud; neste gang sammen med
Sin Brud. Skjønner?
376 Legg merke til nå, hvor vakkert. Skjønner? Og i denne
pyramiden var det syv trinn, og deretter kongens kammer. Og vi
er i den syvende menighetstiden, før Kongen tar Sin Trone. Og
husk, pyramiden hadde aldri en toppstein på seg.
377 Guds første Bibel var i himmelen, Zodiac; den beveger seg
og styrer alle tidsaldre. Den første, begynnelsen av Zodiac, er en
jomfru; det er hvordan Han først kom. Den siste figuren i Zodiac
er Leo løven; det andre Kommet. Like før er det kryssende fisker,
som er kreftalderen; som vi lever i nå.
378 Deretter var det en pyramide, Enok, som vitnet nøyaktig. Vi
ville ikke ha tid til å gå inn i det, men en dag, ved Guds hjelp, vil
jeg vise dere, tegner bare nøyaktig dimensjonen av tiden vi lever
i. Skjønner?
379 Merk dere, men denne geografiske oppmålingen nå som vi
har, der dimensjoner er like, betyr ikke nødvendigvis at det
må være en—en terning. Legg merke til, dette ville besvare
Egypts…eller Enoks tegn i Egypt.
380 På jordens renselsestid, ved Ilddåpen, vil det være
vulkanutbrudd, slik som denne jorden eksploderer, og vil skyve
opp et Fjell som likner en pyramide. Skjønner? Rikelig med plass
til å gjøre det! Alt dette vil bli forandret. Hele overflaten vil bli
forandret. Fikk dere tak i det? Det vil skyve opp et Fjell som
likner en pyramide.
381 Dette ville være nøyaktig med Ordet hvis det skjer, som det
vil gjøre. Legg merke til nå, for i Jesaja 65,25, hvor vi nettopp
leste, sa Han.

De skal ikke gjøre noe ondt eller ødelegge noe på hele
mitt hellige fjell, sier HERREN.

382 Åh! “HeleMitt hellige Fjell!”Husk, det er alltid et “Fjell”.
383 Hvis murene var rett oppover og nedover, kunne Byen bare
bli sett fra utsiden … eller fra innsiden, Tronen kan bare bli



DET FREMTIDIGE HJEM TIL DEN HIMMELSKE BRUDGOMMEN… 45

sett fra innsiden; men legg merke til at det ville bli sett kun fra
innsiden.

Men nå ser vi løftet i Jesaja 4,5. La oss bare lese det.
384 Har dere det travelt? [Forsamlingen sier: “Nei.”—Red.] Nei,
ikke ha det travelt nå. Vi—vi—vi kommer til—til en bestemt ting
nå, for mye—for mye av en—en tid som du må forstå rett her. For
jeg ønsker å gjøre dette klart. Og når vi så kommer tilbake til det
igjen, vil jeg—vil jeg da vise dere hvor vi—hvor vi taler om, hva, i
vår neste studie om dette, en annen gang.
385 Åh, priset være Herren Jesus! Se her, hvordan Ordene ikke
kan feile. Se nå her i Jesaja. Jeg har det skrevet ned her, hvis jeg
kan finne det igjen, bare et øyeblikk. Jesaja 4,5. Lytt nå, han taler
om Herrens Komme, hvordan kvinnene ville være så umoralske.
Åh, han sa: “Syv kvinner…”Hør. La oss bare lese det. Se her.

På den dagen skal sju kvinner gripe tak i en mann og
si: Vi skal spise vår egenmat,…gåmed våre egne klær.
La oss bare få kalles ved ditt navn, og ta bort vår vanære.

386 Det er endetiden, hvor vi lever nå; ekteskap, skilsmisse,
prostitusjon og hva som helst.

På den dagen skal HERRENS spire være vakker og
herlig, … landets frukt utsøkt og praktfull … de…
unnslupne av Israel. (Hvordan du flyktet fra all den
fordømmelsen! Skjønner?)
Da skal det skje: Den som er igjen i Sion og levningen

i Jerusalem, skal … (Skal vi se.) … i Jerusalem,
skal kalles hellig, hver den som er oppskrevet blant de
levende i Jerusalem, se:
Når Herren har vasket bort urenheten hos Sions

datter, (husk, det er alltid Bruden, ser dere) … og
han har renset Jerusalems blod (det er levningen av
jødene, pluss Bruden, ser dere) … og i hennes midte
med dommens ånd, ild…

387 Det er alltid Guds dom, når Han fastsetter Sin endelige dom.
Kaller deg, rettferdiggjør deg, og bringer deg til gjenløsning; da
bryter Hans dom fram over deg, og Den Hellige Ånd og Ild renser
bort synden. Da tilhører du Ham.
388 Samme tingen Han gjør med jorden, når Han renser den med
Ild, “og ved den brennende og lutrende ånd”. Se nå. Lytt! Er
dere klar?

Da skal HERREN skape en sky av røyk om dagen, og
skinnet fra … flammende ild om natten over hvert
bosted på Sions berg og over hennes forsamling.For over
all herligheten skal det være et dekke.

389 [Broder Branham illustrerer på tavlen—Red.] “Herren, på
den dagen, på toppen av den, skal skape en Lysende Ild til å
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brenne om dagen.” Og det går videre og sier: “Det skal være
et ly, et hvilested, et tilfluktssted.” Legg merke til, produserer
nøyaktig hva Bibelen har talt, nøyaktig. Hvis murene var rett
oppover og nedover, kunne du ikke se den. Den er nødt til å
helle. “HeleMitt hellige fjell er…” “Han skal skape Dette Lyset
på dette Fjellet, og det skal være for et dekke.” Åh, vi synger
den sangen:

Åh, den Byen på Zions Fjell,
Som en pilegrim, likevel elsker jeg det fortsatt;
Nå og gjennom disse tidene,
Når jeg rekker frem til Byen på Høyden.
Skjønner?

390 Legg merke til, Sinai-fjellet var der hvor Gud kom ned på
toppen av det, da Han talte til Israel i en Ildstøtte. Han kom ned
på toppen av et fjell, Sinai-fjellet.
391 På Forklarelsens Berg, da Han erklærte: “Dette er Min Sønn,
Den elskede; hør Ham”, Han kom ned i en Lysstøtte og skinnende
klarhet på toppen av fjellet, foran Peter, Jakob og Johannes. Og
der inne var Han representert sammen med både Moses og Elias;
de forvandlede, og de døde oppreist. Glory!
392 Den Nye Byen og den Nye Jorden; den nye skapelsen; Byen
på Høyden med Tronen i toppen av den. [Broder Branham tegner
illustrasjoner på tavlen, for de neste få avsnittene—Red.] Tronen
her oppe, i toppen; og innbyggerne, over det hele, på dette Fjellet.
393 Og murene som er rundt dette, hadde tolv grunnsteiner. Og
hver enkelt av dem hadde en bryststen som var i Aron, som
representerte Israels tolv stammer.
394 Og i portene, de hadde fire porter satt helt nøyaktig slik som
templet i ødemarken, slik teltet var i ødemarken. Legg merke
til hver enkelt, hadde—hadde apostlene, tre på hver side, tolv
apostler. Hver … Og de var et hundre og førtifire alen høye.
Et hundre og førtifire alen er nøyaktig to hundre og seksten fot,
og gjør hver enkelt av disse store steinene nesten tjue fot høye,
brystplaten i den porten, danner denmuren somvar rundt Byen.
395 Den Byen nå, hviler ikke på toppen av muren, fordi en by,
femten hundre miles, kunne ikke gjøre det. Det er muren her som
du går inn i, som portene i det gamle Jerusalem. Du kom inn
gjennom muren, inn i den.
396 Og hver eneste av dem, hadde de tolv grunnsteinene, og
hver enkelt hadde smaragdene og de forskjellige steinene, som
representerte Israels tolv stammer.
397 Og apostlene, hver enkelt, over den store porten av én massiv
perle, var navnet til en av apostlene satt inn. Og sa ikke Jesus:
“Dere skal sitte på tolv troner og dømme Israels tolv stammer”?
Hvem sitter ved porten for å dømme, når de kommer inn i Byen?
Åh, du! Der har dere det. Kongene på jorden som kommer inn
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i Byen, kommer fram for den apostoliske dommeren, som Jesus
lovet. Åh, du!
398 På denne Tronen, på toppen av den, femten hundremiles høy,
vil hele verden se verdens Lys, Jesus, som sitter på Tronen på
verdens topp, toppen av Menigheten, toppen på Sions Fjell; som
er femten hundre miles, halve størrelsen av De forente stater, og
blir reist rett opp til du kan se Ham over hele verden, femten
hundre miles høy.
399 Og over alt oppover og nedover her vil de Gjenløste være. Der
vil det være hus av rent gull. Der vil det være gater, parker og
hager. Og Livets Elv som kommer, renner sakte ut fra Tronen, og
flyter ned gjennom små åpninger og, åh, over platåene. Og Livets
Tre vil blomstre i hver hage; og bære Sine frukter tolv ganger i
året, en ny frukt hver måned.
400 Og kongene på jorden skal komme inn i den og bringe sin
ære. “Og bladene er til legedom for folkeslagene”, når kongene
lever i fred der ute. Når de går ut, plukker de et tre, et blad av
slik som det. Slik duen kom tilbake, da Guds vrede hadde lagt
seg, og brakte kristtorn-bladet inn i arken. Så når kongen drar,
ved å bringe sin herlighet inn i Brudekammeret her inne i Byen,
vil han holde et blad til sin nabo konge, og: “Vi er i fred for
alltid.” Amen! Legedom for folkeslagene! “Det er alt sammen
avgjort. En gang kjempet vi for hverandres blod, broder. Og vi
har elsket, og ropt; og skutt og brent barn, alt mulig. Men nå er
det fred, legedommen.” Ikke legedom for sykdom; det er alt gjort.
Legedom for folkeslagene! Amen!
401 By med Tronen i toppen. Åpenbaringen 21, 23, “Og de
trenger ikke noe lys, for Lammet og Herren Gud er dens Lys.”
Skjønner? Herren Gud er den Ildstøtten som fulgte Israels barn
gjennom ødemarken. Og Han er steget opp på Tronen, i det
fullkomneRikets…når tid…“DetRiket som Jesus skal overgi
til Faderen, for at Gud kan være alt og i alle.” Jesus sitter på Sin
Trone her, som vår Josef. Og Kongen er det Lyset som vil være på
toppen av Zions Fjell, og Hans hellige Lys vil flomme over hele
Byen. Halleluja!
402 Femten hundre miles høyt og femten hundre kvadratmiles,
med Guds paradiser bygget gjennom hele denne Byen; gater,
veier! Les Åpenbaringen 21, se om ikke det er riktig. Se: “De
trenger ikke noe lys der, for Lammet er Lyset.” Og kan bli sett
sittende på Tronen, femten hundre miles.
403 Den går ikke rett oppover som dette. Den skråner av, som
pyramiden. Hvis det ville være halvparten av avstanden, da ville
det være som å gå oppover slik som dette, ser dere, fra en by til
den andre… nå hvis dere vil legge merke til, fra den ene siden
av Byen til den andre.
404 Jeg kunne slippe en liten ting her hvis dere ønsker at jeg skal.
La dere merke til den lille gruppen her? Det handler bare om



48 DET TALTE ORD

den delen, en omkrets som den dekker. Georgia, California, til
Saskatchewan; fra Kansas, til den klippefulle kysten av Maine;
det er hva som blir samlet sammen. Det er omtrent hva som er
representert rett her, omtrent femten hundre kvadratmiles.

Åh, de kommer fra øst og vest,
De kommer fra land langt borte,
For å feire med Kongen, for å spise … (På
hva da? “Mennesket skal ikke leve av brød
alene.” Av Brød, Ord!) … for å spise som
Hans gjester;

Så velsignet disse pilegrimene er!
I verden,må jeg si, jeg har aldri settmennesker somdem.

Åh, de betrakter Hans hellige ansikt
Som gløder med et Guddommelig Lys;
Velsignede deltakere av Hans nåde,
Som edelstener som skal skinne i Hans krone.
Åh, Jesus kommer snart,
Våre problemer vil da være over.
Åh, hva om vår Herre skulle komme i dette
øyeblikk?

405 Det blir ikke lenge. Alt er fullkomment. Geografisk, Sodoma,
budbærerne; alle ting sitter bare nøyaktig rett. Skjønner? Hva
betyr det? Tenk bare, kom til dette ene lille tabernaklet, femten
hundre kvadratmiles, fra den samme dimensjonen.
406 Hvorfor er det slik at Gud tenkte og brydde seg så mye om
det lille stedet i Palestina, se, når det bare er et lite sted? Men rett
inne der er hvor templet er satt. Det er der det Nye Jerusalem vil
bryte opp, rett der. “Oliven, Oljeberget skal revne i to, dele seg
til høyre og venstre”, ja visst, når hun skyves opp nedenfra. Ikke,
de sier, det blir skjøvet fra hverandre slik som dette. Den skyver
oppover: “På den dag når Hans hellige føtter står på Fjellet.”
Leggmerke til, på Sin Trone, femten hundremiles høyt!
407 Husk, satan prøvde å friste Ham en gang, på toppen av et
fjell. Skjønner?
408 Den Nye Byen har tolv grunnsteiner, som vi gikk gjennom,
tolv patriarker; hundre og førtifire alen; som er Arons brystplate;
tolv porter av perler, tolv disiplers navn.
409 Jesus står, Toppstenen, på Tronen, når Hans hellige har
kronet Ham, “kongenes Konge, herrenes Herre”. Og Han er
Toppstenen.
410 Jeg har ikke min lommebok med meg. Men hvis du vil legge
merke til i lommeboken din, hvis du har en endollarseddel, de
har seglet til De forente stater; en ørn på den ene enden, holder
spydene, våpenskjoldet, slik det var; og på den andre enden, har
den pyramiden, med et altseende øye på toppen av det. Ser dere,
de visste ikke hva de gjorde. Og på der er det skrevet på latinsk,
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og du vil finne ut at det står, dette er “det store seglet”. De visste
ikke hva de gjorde. Kaifas visste heller ikke at han profeterte.
411 [Broder Branham illustrerer på tavlen—Red.] Der er det
Store Seglet. Her er den, ser dere, Byen. Den er ikke bare en flat
terning som dette, ser dere, men den lener seg opp så den kan
bli sett. Og på dette hellige Herrens Fjell skal Herren komme
ned på toppen av Sitt Fjell; her er Han. Det var grunnen til at
toppstenen ikke ble satt på av Enok. Skjønner? Det er grunnen
til at Toppstenen må komme nå. Og Fjellet vil bli presset opp, og
det vil bli Herrens Fjell.
412 Og her inne vil de Gjenløste bo. Disse, veier og storveiene,
slik det var, parker og Livets Elv vil trekke, renne rett gjennom
den. Og hvert hus skal være laget av klart gull. Og gatene skal
være laget av gull. Og Livets trær vil være der, og vil bære tolv
typer frukt. Og kongene og den høyt aktede mannen på jorden
skal føre sin herlighet og ære inn i portene. Og portene skal ikke
bli lukket om natten, for det er ingen natt der.

I den Byen hvor Lammet er Lyset,
I den Byen hvor det ikke kommer noen natt;
Jeg har et herskapshus over der som er fritt for
arbeid og omsorg,

Åh, jeg går dit hvor det Lammet er Lyset.
413 Ser dere ikke at landsbyene, byene, husene, boligene—taler
om det rett nå? Alle disse naturlige tingene er en skygge.
414 Ta en skygge, på avstand, som min hånd. Før det kan være
en—en positiv … eller en negativ, må det være en positiv. Og
dere ser den skyggen, ser ut som jeg har et dusin fingre, men når
du så går for å få det tett sammen, fokuserer det—det ned til én,
og da glir skyggen inn i hånden.
415 Og det er, mange ganger, folk tenker at det er tre eller fire
Guder. Du ser for langt tilbake i de tidlige reformasjonene.
Skjønner? Kom deg ned nå, du finner, fokuser inn til det er Én.
Det er helt riktig.
416 Det er én Brud; ikke et dusin denominasjoner. Men én Brud,
det er den Utvalgte, ut av alle…ut av—ut av jorden som er blitt
forutbestemt til dette, de somkan gjenkjenne sin plass i Riket.
417 På denne Tronen, se, så høy! Den Nye Byen; med
grunnsteinene; tolv porter; Jesus, Toppstenen; apostlene, som
dømmer; de tolv stammene.
418 Enoks pyramide kaster ingen skygge noen tid på dagen. Jeg
har vært i Egypt, ved pyramidene. Det er så geografisk fast, og
i dimensjonene til denne store geometriske figuren; at uansett
hvor solen er, er det aldri en skygge rundt pyramiden. Ser dere
hvordan det er?
419 Og det skal aldri være noen natt der. Ham på toppen av
Fjellet, gir av Sin Herlighet i overflod. Hans Herlighetslys vil
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være der hele tiden. Det skal ikke være noen natt der. Jesus,
Toppstenen!
420 Merk dere nå. Så de gjenløste skal vandre i Lyset. Vi synger
nå: “Vi vil vandre i Lyset, det vakre Lyset.” Det er noe i oss som
roper ut. “Er gått over fra døden til Livet.” Det er fordi det venter.
Skjønner? Det er hva som er egenskapen, hva vi føler.
421 Virkelig, dette er … Er dere rede? Dette er Byen som
Abraham så etter. Skjønner? Da han var en profet, visste han at
Byen var et eller annet sted. Bibelen sa det. Og han forlot byen
der han levde, og han gikk bort; se hvor han gikk, nøyaktig hvor
den skal være. Skjønner? “Han var på utkikk etter en By Somhar
Gud til bygningsmann og skaper”, ser dere, han var en profet.
422 Jesus gikk for å gjøre i stand, med de Guddommelige
hender, en Guddommelig By; Guddommelig Arkitekt, for et
Guddommelig-kjøpt folk, for et forutbestemt folk. Han har gått
for å gjøre i stand.
423 Abraham så etter den. “Og han bekjente at han var en
pilegrim og en fremmed, for han så etter en By som har Gud
til bygningsmann og skaper.” Den profeten, vel vitende om
den fantes et eller annet sted! Johannes så den komme ned,
men Abraham tenkte at den måtte være der på jorden rett da.
Hvorfor? Han møtte Melkisedek, dens Konge, og ga Ham en
tiende. “Han var uten far, uten mor. Hans dager hadde ingen
begynnelse, og hans liv hadde ingen avslutning.” Abrahammøtte
Ham, og de tok nattverd rett på det bokstavelige stedet hvor byen
vil bli reist opp, Herrens hellige Fjell, hvor de Gjenløste vil bo.
Åh, du!
424 Den tiden stopper bare ikke. Nei, vi er i rett tid; etter en stund
vil vi gå til Evigheten.
425 Åh, hellige Fjell! Der vil det være gater av klart gull, veier;
og hus og parker. Hvis dere ønsker å lese dette, Åpenbaringen
21,18. Livets Tre vil være der; tolv forskjellige typer frukt, én
hver måned, vil den bære. Folkene som spiser disse fruktene, de
vil endre sitt kosthold hver, hver måned.
426 Og det er—det er fra… bare for de som seirer. Vet dere det?
Det er ikke for denominasjonene.

Du sier: “Mener du det, broder Branham?”
427 La oss slå opp i Åpenbaringen 2 bare et øyeblikk, og finne
det. Åpenbaringen 2,7. La oss finne ut nå om det virkelig er
Sannheten eller ikke. Åpenbaringen 2,7 lyder som dette.

Og den som har øre, han høre hva Ånden…
428 Husk nå, Han taler ikke til jødene nå. Dette er Menigheten,
Hedningene.
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Den som har øre, han høre hva Ånden sier til
menighetene! Den som seirer, vil jeg gi å ete av livets
tre, som er midt i Guds paradis.

429 “Bare de som seirer, som seirer over dyret, seirer over hans
merke”, det er katolisisme, protestantisme, denominasjonalisme,
“som seirer over dyret, hans merke, bokstavene i hans navn.”
“Han vil ha rett til Livets Tre, til å gå inn gjennom portene
der ingenting som vanhelliger noen gang kan gå inn.” Skjønner?
Tenk på det. Nå, bare et øyeblikk nå, mens vi bare går litt videre.
Livets Tre vil kun være for de som seirer.
430 Bladene vil være til legedom for nasjonene. Det vil si,
kongene som bor der inne, bringer sin ære inn, når de bringer
sin ære inn og legger den foran Guds Trone. På samme måte som
utsiden, de ti … de elleve stammene brakte inn, hver og en av
dem, en tiende til Levi, ser dere. Når de bringer sin ære inn i…
fra det velsignede landet, der inne vil de ta fra Livets Tre, bryte
av et kristtornblad…eller et blad fra Livets Tre, og de vil gå ut
sammen. Det er ikke noe mer krig. Alle ting er i fred. Bladene er
et minnesmerke, til legedom for nasjonen.
431 Det samme Treet, ikke slik som Adam, han … Det var et
Livets Tre i Edens hage, som han kunne ha spist av hvis han ikke
hadde falt. Livets Tre der minnet ham på, hele tiden, at hans
nye…hans ungdom fortsatte kontinuerlig videre. Skjønner?
432 Det samme vil nasjonene. Bladene vil være for legedom
til nasjonene; legg merke til, ikke sykdommen nå. Du ville
ha de samme rettighetene som Adam, som le- … duen med
kristornbladet, det er alt…hver konge tar et blad.
433 Legg merke til Livets Elv, kanskje mange små bekker som
danner den. Nå, på denne jorden…
434 Jeg skal avslutte om bare noen få minutter. På denne
jorden … Eller, jeg skal bare stoppe. Det er hvor mange flere
notater det er, omtrent tretti sider nå. Ja. Se her.
435 I dette—i dette livet har jeg aldri sett noe så tørsteslukkende
som å være i fjellet og finne, som jeg forkynte om her om kvelden,
den bekken bobler opp, dens livgivende ressurs. Du ville være
sliten og tørst, falle ned ved en god bekk; langt nede der hvor
bakterier ikke kan gå, langt nede hundrevis av fot i jorden,
bobler det fram rent, ekte, livgivende vann. Vi setter pris på det.
Det er lite. Jorden har nå sine mange bekker med forfriskende
vann. Når du tørster og er døende, får du en god kald drikke fra
det, det vil—det vil hjelpe deg å leve.
436 Men se hvor Denne kommer fra. Fra Tronen, det er der den
får sine Livgivende ressurser. Kommer fra under Guds Trone,
hvor Gud sitter.
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437 Alt dette, hele denne jorden, denne jorden her som vi lever
i nå; hver og en, enten det er kristen eller hedensk, har templer.
Har du noen gang tenkt på det? Kirker, alle sammen.
438 Men denne Ene har ingen. Bibelen sa: “Og det var ingen
tempel der. Men Herren Gud og Lammet er dens Tempel.”
Lammet er Lyset. Lammet er Templet. Lammet er Tronen.
Lammet er Livet. Han er det Templet. Se, alle disse templene har
et objekt som de tilber; men i denne Byen er Han objektet. Han
ermed Sitt folk. HansÅnds Lys flommer over Pyramidebyen.
439 Slik som Peter og Johannes, oppe på toppen av fjellet. Lyset
dekket toppen av fjellet, og en Røst talte, sa: “Dette er Min
elskede Sønn.”
440 I Åpenbaringen 21,3 og 4: “Guds bolig er hos menneskene.”
Gud har tatt bolig i mennesket, ved å gjenløse ham, gjennom
disse tre prosessene. Nå skal Gud gjenløse jorden og ta bolig på
jorden, med Sine undersåtter på jorden som Han førte frem fra
jorden. Og gjennom synd falt den, men … Han måtte la den
fortsette videre. Men nå sendte Han Jesus for å gjenløse den falne
jorden, som vi er en del av. “Der skal ikke et hår på deres hode
gå tapt.” Jesus sa det. Han sa: “Jeg skal oppreise det på den siste
dagen.” Skjønner? Hvorfor? Du er en del av jorden.
441 Dere la merke til, jeg hadde den lille vitsen ommin kone som
fortaltemeg at jegmistet håret mitt. Jeg fortalte henne at jeg ikke
hadde mistet ett av dem.

Hun sa, “Hvor er de?”
442 Jeg sa: “Der de var før jeg fikk dem.” Hvor enn de var, en
substans; hvor enn de er så venter de på meg. Skjønner? Det er
riktig. Jeg skal dra til dem en dag.
443 Dette gamle legemet, får rynker, blir redusert, skrumper inn
over skuldrene, smerter i knærne og—og hes i halsen. Det er helt
greit. Du kan begrave det i sjøen, men Trompeten vil vekke meg!
…? … Ja, sir. Vi skal bli forandret en av disse dagene. Jeg
er en del av denne verden som er gjenløst. Du er i verden, men
ingenting av kosmos. Du er i en annen orden, en gjenløst orden.
444 Leggmerke til: “Guds bolig er hos menneskene.” Leggmerke
til: “De første ting er blitt borte.” Dette, denne tingen, er blitt
borte. Dette betyr at Himmelen har kommet ned for å bo hos
mennesket. Skjønner? Himmelen og jorden er omfavnet.
445 Bare nøyaktig da Duen kom på en del av jorden, som var
Jesus; Han var jordens støv, Mann. Gud, som kommer fra den
ene lille Livs-kimen, av skapende kraft. Og det Blodet som var
i det … Livet som var i det Blodet, steg opp igjen til Gud,
men Blodet dryppet på jorden for å gjøre krav på den. [Broder
Branham banker på talerstolen flere ganger—Red.]
446 På grunn av blodet som ble ført gjennom, fra kimcellen
fra Kain, ser dere; nå kommer Han tilbake med den skapende
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kraften akkurat som Han gjorde med Adam, skapte Adam, her
er den Andre Adam. Og gjennom den brutte cellen der, hvor
(synd) Kain brøt den blodcellen på den rettferdige, ser dere, nå
denne Blodcellen… Fordi, han drepte Abel, men Abel var født
ved sex.
447 Men Denne var ikke født ved sex. “Det var Guds skapelse,
begynnelsen av den”, og Det gjenløste jorden. Og alt av kalsium,
pottaske, petroleum, kosmisk lys, som du er laget av, er gjenløst.
“Ikke ett hår skal bli skadet. Og Jeg skal reise det opp igjen på
den siste dag.”
448 Hva så? Gud kommer ned for å bo på jorden. Som, Han er
en del av den, Hans Eget legeme. Han reiste det opp for vår
rettferdighet, og vi er rettferdiggjort ved å tro det og akseptere
det. Legg merke til i bilder, Jesus blir … I bildet, Jesus blir
menneske; Gud … eller forutbestemt til å ta hans plass, for å
gjenløse oss, for å gjøre alt dette mulig.

Leggmerke til, på utsiden av dens vakremurer, i denneByen.
449 Har dere nå fått tak i “Byen”? Se, det er et hellig Fjell.
[Broder Branham illustrerer på tavlen—Red.] “Ingen skal gjøre
noe ondt og ingen ødelegge noe på hele Mitt hellige Fjell, sier
Herren.” Byen er ikke en terning. Den er et Fjell. Og vidden gange
bredden gange høyden er lik, se; femten hundre miles denne
veien, femten hundre miles den veien, femten hundre miles hele
veien rundt; og femten hundre miles høy. Så det er bare et stort
Fjell, lik pyramiden, og Byen ligger på Fjellet. Glory!
450 Der har dere det, der er Guds paradiser, verdens Lys, det
fullkomne Riket. Ikke den syvende dagen; den Evige! Skjønner?
Ikke Tusenårsriket; den Nye Jorden! Skjønner?
451 Mens den går gjennom Tusenårsriket, går den gjennom sin
helliggjørelsesprosess, men den må likevel bli brent. Skjønner?
Som, Blodet gjenløste folket, den viser dette minnesmerket, at
den er… prisen er betalt, de tusen år. Men deretter må den bli
renset av Ild; akkurat som du ble, Hans delegater i denne Byen,
delegasjonen.
452 Så om du dør eller om du lever, hvilken forskjell gjør det? Om
Han kommer i dag, eller Han kommer om hundre år, eller tusen
år, jeg vil bare hvile til min forandring kommer.
453 Så, gamle mann og gamle kvinne, bli ikke motløs.
[Broder Branham illustrerer på tavlen—Red.] Hvis du er en
representasjon her oppe, i denne egenskapen til Gud; dette, Gud;
hvis du har det, hvis du er representert her, kan du ikke… Du
er i den Evige. Og hvis du har krysset fra den syvende dagen,
inn i den åttende, kom du inn i den Evige ved dåpen i Den
Hellige Ånd, du er inkludert i Dette. Nå, hvis du bare stoler
på en sensasjon, eller hopper opp og ned, eller: “Jeg gjør dette.
Jeg holder min syvende dag. Jeg spiser ikke kjøtt”, og slike
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ting som skal gå under uansett. Skjønner? Men Dette er den
Evige. Skjønner? Dette er den Evige, Festen etter løvhyttefesten.
Skjønner?
454 Løvhyttefesten var den siste festen, den syvende festen. Vi
tilber nå under løvhyttefesten, den syvendemenighetstiden.
455 I Tusenårsriket vil vi igjen være under løvhyttefesten, på den
syvende dagen.
456 Men så, etter den syvende dagen, har vi en Hellig
Sammenkomst, går tilbake inn i det Evige. Hvordan? Ved Den
Evige som kom og gjenløste oss og tok oss tilbake, lot oss
gjenkjenne at vi var en del avDette.
457 Hvordan vet du nå at du er en del? Fordi at, Ordet for
tiden, løftet for dagen. Hva er det? En gjenopprettelse tilbake til
den første dagen, den første. “Og han skal gjenopprette barnas
hjerter tilbake til fedrene”, bringer en gjenopprettelse igjen av
den ekte pinsen, ikke sensasjoner; og vil manifestere Kveldslyset,
den samme Sønnen som viste seg i Morgenlyset, som lovet for
tiden. Amen og amen!
458 Hvor er vi, venner, hvor er vi? Bare venter nå på å komme oss
ut av veien, slik at Åpenbaringen 11 kan bli gjort for … kjent
for jødene; det er riktig, Bortrykkelsen kommer.
459 Se, utenfor murenes porter, spredt over den Nye Jorden, vil
nasjoner bo i Evig fred. Hva nå? Hedrede konger vil bringe
sin herlighet inn i den. Ingen synd kan være der. Ingen flere
kortklipte kvinner vil komme inn i den Byen. Jeg vil garantere
dere det. Ingen flere som går med shorts, sigarettrøykende
horkarer, horer eller løgnere, avgudsdyrkere, uansett hva de var,
vil ikke komme inn i den Byen. Nei, alt det vil være over. Synd
vil være borte. “Ingenting som forurenser dens hellighet skal
komme inn der.”Det var hvaHan sa. “Alt er blitt borte, for evig.”
460 Se ut på dens marker og rundt dens porter:

Bjørnen vil være snill, ulven vil være tam;
Og løven skal legge seg ned med lammet;
Og villdyret vil bli ledet av et barn;
Jeg vil bli forvandlet fra skapningen som jeg er.

461 Med denne døden som virker i min dødelige kropp, alderdom
setter inn, jeg skal bli forandret.
462 Har du hørt sangen? “Bjørnen vil være snill. Ulven vil være
tam.” Den vil ikke hoppe opp, reise seg opp og forsøke å drepe
deg. Den vil gå med deg nedover stiene.

Hvem skal arve den? DeGjenløste. Hvem vil det være?
Legg merke til, jeg kan bare undervise gjennom bilder nå.

Legg merke til, broder Lee.
463 Hvem kom ut på den nye jorden sammenmed profeten Noah?
Disse som gikk inn sammen med ham i arken. Er det riktig? Det
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er de som går ut på den. Skjønner? Disse som gikk inn sammen
med Noah, gjennom hans budskap, var de som gikk ut på den
nye jorden etter dens vanndåp.
464 Den som går inn sammen med Jesus nå. Hvordan kommer
du inn i Ham? Ved én Ånd; og Han er Ordet. Du blir en del av
Ham. Hvilken del av Ham er du? Ordet som lever i denne tiden,
gjenkjenner det. Du vil gå ut sammen med Ham i Tusenårsriket.
Det er da du går ut. Legg merke til, ikke en ny generasjon. En
overflytting!

Du sier: “Åh, broder Branham!” Åh!
465 Legg merke til, hvis Gud kunne løfte opp Elias og ta ham
opp, for tjuefem hundre år siden, for å overflytte ham tilbake til
jorden igjen, for å være en profet for jødene, hvor mye mer kan
Han gjøre med Bruden!
466 Etter at Noah kom ut av arken, legg merke til hva som ble
sagt til Noah etter at han kom ut av flommen, akkurat som det
var med Adam tidligere. Etter at han kom ut, på den nye jorden;
sa: “Bli mange og fyll jorden”, etter flommen. Legg merke til,
“det var å være fruktbar, fylle jorden”, somAdam i begynnelsen.

Nå kan du se akkurat her. Lytt nå virkelig nøye.
467 Adam skulle “bli mange og fylle jorden.” Er det riktig? Noah
skulle, etter at den nye, (verden var ødelagt), skulle “bli mange og
fylle jorden.” Får dere tak i det? Nå kan dere ikke se hva slangens
“sæd” er? Hva fylte opp jorden? Får dere tak i det? Ja vel. Dere
ser hvordan satan kom til Eva nå. Det er derfor død har hersket
på jorden helt siden da. Og himler, jord, dyr, atmosfære, er alt
sammen forbannet av Gud på grunn av det. Det er forbannelsen,
fordi satan kom til dette først.
468 Jesus kom for å gjenløse det tilbake til Faderen. For å gjøre
dette, ble Han en del av det; som jeg nettopp har gått igjennom.
Og fra det selvsamme støvet (den delen som Jesus Selv var) som
ble gjenløst, gjennom Ham blir alle Guds egenskaper gjenløst
sammen med jorden.
469 Han var det talte Ordet. Vi som er gjenløst, er en del av Ham.
Så hvis du kan gjenkjenne! Skjønner?
470 Fariseerne hevdet at de var. Men dere ser min første
illustrasjon, de var det bare gjennom det intellektuelle. De kunne
ikke gjenkjenne Ordet når Det ble manifestert rett foran dem. De
sa: “Denne mannen er en ond ånd.”
471 Nå, i dag blir vi kalt falske profeter. Vi bli kalt enhver skitten
ting vi kan bli kalt av religiøse mennesker, ser dere, av store og
talentfullemenn. Se, de forstår det bare ikke. Skjønner?
472 Dens vanndåp var ikke tilstrekkelig for å rense den; heller
ikke er deres. Helliggjørelse, i Blodet, brakte det tilbake, gjorde
krav på det. Men Ilddåpen renset den; som den gjorde med
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Hans Brud. Som rettferdiggjørelse, helliggjørelse, dåp i Den
Hellige Ånd.
473 Lovet aldri å reise opp en ny menneskehet, som jeg har
sagt, men Han lovet å gjenløse de falne. De som var de—de
forutbestemte, arver det slik Han har lovet. Og Han er den
uforanderlige Gud; vi vet det.
474 Husk, Gud tok Elias, etter bortrykkelsen, og forvandlet,
overførte ham tilbake blant folket, for å ta plassen som en profet
blant sitt folk; ganske snart vil Han gjøre det. Og har holdt ham i
live disse tjuefemhundre årene. Han skal komme til syne igjen.
475 Merk dere igjen, Han reiste Moses opp fra de døde. Hvor
er hans grav? Kan noen finne den? Les Judas brev. Skjønner?
Satan … Erkeengelen trettet med erkeengelen, satan, sa,
våget … “Herren refse deg”, trettet over Moses sitt legeme.
Og her stod Peter, Jakob og Johannes og kikket på ham, på
Forklarelsens Berg, rett der i landet hvor Fjellet skal bli reist opp
for å bo i. Skjønner?

Og Han kom for å gjenløse den.
476 Se, der var den bortrykkedeMenigheten da, representert; der
var de som er sovnet inn, representert. Omtrent hvor? [Broder
Branham illustrerer på tavlen, for de neste få avsnittene—Red.] I
Byen; oppe på toppen av fjellet. Skjønner?
477 Der var Peter, Jakob og Johannes, tilstede; tre vitner. Der var
Elias, Moses og Jesus; somHimmelske vitner. Skjønner?
478 Og der var Moses, de døde, hadde blitt reist opp. Der
var Elias, bortrykkelsen, var fortsatt i live. Og de var begge
representert på dette hellige fjellet.
479 Og Jesus, Gjenløseren. Da Gud, oppe over Ham som dette,
overskygget Ham, sa: “Dette erMin elskede Sønn.”
480 Dere husker, Jesus sa, omtrent en dag før det, sa Han:
“Sannelig sier jeg dere, at noen som står her nå, skal ikke se
døden, før de ser Guds Rike etablert i kraft.”
481 Hva var det? De oppstandne døde og de bortrykkede hellige, i
fellesskap, rykket opp sammen for å møte Ham i luften. MedGud
som overskygger Ham, og Jesus som står der i denne skyggen,
sier: “Dette er Min elskede Sønn, Som jeg har velbehag i”, det
Nye Rikets orden. Åh, broder, søster!
482 Død forandrer deg ikke. Død endrer bare ditt bosted.
Skjønner?
483 Husk Samuel, da han var død og vært begravet i to år, han
var i Paradis. Og spåkvinnen i Endor kalte ham opp, og Saul
gjenkjente ham; og hun gjorde det også, og falt på sitt ansikt.
Han hadde ikke forandret seg, det minste. Han var fortsatt den
samme Samuel, etter å ha vært død i to år, og han var fortsatt en
profet. Han sa: “I morgen skal du falle i kamp, din sønn med deg,
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og på denne tiden i morgen kveld vil du være med meg.” Og det
var nøyaktig hva som skjedde.
484 Skjønner? Og når Moses kommer tilbake, og Elias, i
Åpenbaringen 11, vil de fortsatt være profeter. Halleluja!
485 Og over der, i Landet, Byen der Lammet er Lyset, vil jeg
kjenner deg, broder McKinney. Jeg vil kjenner dere, mitt folk,
mine juveler i kronen. Når de kommer fra øst og vest, til Byen;
når femten hundre kvadratmiles, hun vil sitte der, og Byen
bygget kvadratisk. Når dere sitter der i det hellige Fjellet,
hvor Gud sitter på Fjellet, og Jesus på Tronen. Og den gylne
trompeten lyder når Josef går derfra, for å vandre nedover
gjennom Paradiset, og Guds barn faller på sine knær og tilber
Ham, de vet at de ble gjenløst. Skjønner? Amen!Halleluja!

Noen ganger får jeg hjemlengsel etter
Himmelen,

Og den herligheten jeg skal se Der;
Hvilken glede det skal bli når min Frelser jeg
ser,

I den vakre Byen av gull!
Jeg er på vei til den vakre Byen
Herren har gjort i stand…
[Tomt område på lydbåndet—Red.]

486 Jesaja sier i Jesaja 9,6: “Så skal herredømmet bre seg vidt, og
freden skal være uten ende. Herredømmet er på Hans skulder, og
Hans Navn skal kalles: Rådgiver, Fredsfyrste, Mektig Gud, Evig
Far. Herredømmet er på Hans skulder. Så skal herredømmet bre
seg vidt, og freden skal være uten ende.” Til og med dyrene er
der. Åh, du!

Bjørnen vil være snill, og ulven vil være tam;
Og løven skal legge seg ved siden av lammet,
Og villdyret skal bli ledet av et barn;
Men jeg skal bli forvandlet.

487 Jeg skal bli forvandlet fra denne skapningen som jeg er, når
den Dagen kommer, for jeg drar til den Byen. Jeg er på vei til
den vakre Byen! Jeg føler den gjenløsende Kraften i hele mitt
hjerte nå.
488 Hvis dette ikke er slik, har jeg kastet bort livet mitt; jeg har
undervist villedende ting til andre. Men når jeg ser ned og ser at
løftet somHan ga omdenne dagen, og serDet stadfestet; og ser på
forsamlingen som sitter her i denne kvadraten på femtenhundre
miles, en Utvalgt som er blitt kalt fra denominasjoner, grupper,
trosbekjennelser og ting, samlet sammen; idet jeg ser Ordet som
stadfester Seg Selv, vet jeg, uten én skygge av tvil, at juvelene i
min krone vil overgå alt i verden, på den Dagen.
489 Det vil komme en tid! Folk, vi samles ikke her forgjeves.
Vi venter bare på den tiden. Det er veldig, veldig sent, men



58 DET TALTE ORD

Jesus er fortsatt veldig, veldig nær. Og Hans herlighet, den er
vidunderlig. “Hans Navn skal kalles Rådgiver.” Den Byen, kan
dere se det? Det er der Bruden og Brudgommen vil bosette seg,
og aldri mer å…
490 Nå, hvis du synes det er fantastisk når vi reiser hundrevis av
miles for å sitte her og spise av Hans Ord, og dette er bare en
skygge, hva vil det da bli når vi lever i Byen sammen med Ham!
Når jeg bor som nærmeste nabo til deg, og når vi spiser av disse
trærne, og vi vil vandre i disse gatene, når vi spaserer oppover
disse gullgatene til kilden, drikker fra kilden, spaserer inn i Guds
paradiser, med engler som kretser over jorden, synger lovsanger,
åh, hvilken Dag det vil bli! Det er verdt alt. Veien virker hard,
noen ganger blir det vanskelig, men, åh, det vil være så lite når
jeg ser Ham, så lite. Hva vil de stygge navnene og ting som de
har sagt, hva vil det være når jeg ser Ham i den vakre, vakre
Guds By?
491 La oss bøye våre hoder.

Jeg er på vei til den vakre Byen
Som min Herre har gjort i stand for Sine Egne;
Hvor alle de Gjenløste fra alle tidsaldre
Synger “Glory!” rundt den Hvite Tronen.
Noen ganger får jeg hjemlengsel etter
Himmelen,

Og dens herligheter skal jeg se Der;
Hvilken glede det skal bli nårmin Frelseren jeg
ser,

I den vakre Byen av gull!
492 På øya Patmos så Johannes den! [Broder Branham gråter av
glede—Red.]
493 Kjære Jesus, dette håpet, mitt håp er bygget på intet mindre,
Herre. Det er mitt kjære sted; den Byen, den store Kongen. Gud,
ikke la én her gå fortapt, vær så snill. Må vi granske våre liv
på nytt i dag, Herre, vente på Herrens Komme. Hvor alle de
Gjenløste, ute der i det store Colosseum i Roma, hvor de kristne
ble spist opp av løver, skal støvet bryte frem en dag!
494 Det vil ikke bli noen kirkegårder på Herlighetens åsside.
Ingen dørhåndtak vil bære en begravelseskrans. Ingen tåre vil se
på den. Nei, nei. Ingen gresstorv som er fylt igjen. Ingen stormer
vil treffe den. Det vil alt sammen bli herlig der.
495 Hjelp oss, Herre. Hvis det er én her… som er kalt til denne
Bryllupsmiddagen hos Lammet, disse tusen år med regjering i
Tusenårsriket, og deretter å gå inn i Byen etter at Bryllupsreisen
er over. Tusenårsriket er bare Bryllupsreisen. Deretter tar Hun,
Bruden, tar Hans … Brudgommen tar Sin Brud Hjem. Det
tilhører Henne. Hennes Brudgom; Hans Brud. Åh, Han er gått
for å gjøre i stand en Bolig, fordi Han er blitt forlovet.
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496 Må vi være tro mot Ham Som er Ordet, for Han er Ordet.
Uansett hvordan andre prøver å være frekke mot oss, holde oss
borte fra Det; Herre, dra meg nærmere.

For noen ganger får jeg hjemlengsel etter
Himmelen,

Og dens herlighet skal jeg se Der;
Hvilken glede det skal bli når min Frelser jeg
ser,

I den vakre Byen av gull!
497 Det fremtidige Hjem til Brudgommen og Bruden! Han
kommer tilbake … [Tomt område på lydbåndet—Red.] …
til Bryllupsmiddagen; den kommer til å vare i tre og en halv
dag. Deretter returnere tilbake igjen, i Tusenårsriket, på vår
bryllupsreise. Og deretter skal Han—Han bringe Byen til syne.
Slik som brudgommen som tar bruden til hennes overraskelse,
hvordan den lille bruden står der i ærefrykt mens hun ser på sitt
fremtidige hjem! Og ved tro, i dag Herre, ser vi den over der. Den
vil være rett her på denne jorden. Du lovet det.
498 Din Menighet vil bli fullstendig gjenløst, en av disse dagene.
Og så vil Din verden bli gjenløst, resten av partiklene. Men
først har Du gjenløst Ditt folk, deres legemer som er bygd opp
av jorden.
499 Hjelp oss, Gud. Hvis det er én her som bare ikke er helt sikker
på det, Herre, må de motta det akkurat nå.
500 Jeg vet at det har vært langt og varmt, men folk, vi vil ikke
alltid bli stående her. Jeg vil ikke alltid være deres pastor. La oss
gjøre det sikkert.

“Er det en måte, broder Branham?”
501 Ja, bli en del av Ordet, en del av Ordet for i dag. Kan ikke
være en del av Ordet for Moses sin dag; den delen er ferdig
oppgjort, det var føttene. Vi er ved Hodet nå. Dette er Kristus.
Ikke tiden for armene, tilbake i Luther, nei. Dette er tiden for
Hodet. Kristus, Toppstenen, kommer til Legemet.
502 Hvis du bare ikke føler at du står nøyaktig rett med det,
overalt hvor du er i stand til det, vil du løfte opp hånden din,
bare så jeg kan se. La alle andre holde sitt hode nede. Gud
velsigne deg.
503 Si: “Husk meg i bønn, broder Branham. Jeg ønsker virkelig å
være der! Jeg—jeg vil ikke gå glipp av det, broder Branham. Jeg—
jeg ransaker, jeg gjør alt jeg kan, men be for meg nå, vil du?” Gud
velsigne deg.
504 Mens du tenker på det nå, bare be, si: “Gud…”Det er i ditt
eget hjerte. Se, hvis du føler at noe drar, kribling i hjertet ditt,
det er hva det er. Det er den egenskapen som prøver å erklære
seg selv.
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Jeg er på vei til den vakre Byen
Som min Herre har gjort i stand for Sin Egne;
Hvor alle de Gjenløste fra alle tidsaldre
Vil synge “Glory!” rundt den Hvite Tronen.
Noen ganger får jeg hjemlengsel etter
Himmelen,

Og de herlighetene jeg skal se Der;
Hvilken glede det skal bli når min Frelser jeg
ser,

I den vakre Byen av gull!
505 Himmelske Far, ta oss nå, Herre. La den Store Hyrden,
den Store Gjenløsende Hyrden, Den Store Hyrden Som forlot
Herligheten, og visste at noen av egenskapene var fortapt på
de store syndens daler, hvor ulvene og—dyrene ville snart sluke
den lille sauen; men Han forlot de gylne korridorene, kom ned
på jorden og ble gjort til en av oss, så Han kunne erklære
Guds kjærlighet til oss. Der fant han dem, noen av dem i
denominasjoner, noen av dem i hus med dårlig rykte, noen av
dem på gatene, blinde, noen av dem på stredene og hovedveien,
men Han gjenløste hver eneste en som Faderen hadde ordinert
Ham til å gjenløse.
506 Og Han befalte oss, at vi skulle leve denne delen av Ordet
for vår tidsalder. Og vi ser den store reformasjonen til Luther, i
den tidsalderen; og til Wesley; og pinsevennene. Nå ser vi etter
Byens Toppsten. Å Gud, vi kjenner tiden og løftet som vi er blitt
gitt for denne dagen, hvordan Dette skal bli gjenopprettet igjen.
“Kveldslyset skal modne frukten av det. Og det skal skje at det
skal komme en dag der det skal verken være dag eller natt, slik
skal det bli, og mot kveldstid skal det bli Lys.”
507 Den samme herlige Guds Sønn manifesterte Seg Selv i
menneskelig kjød her oppe på jorden, fikk løftet til å nøyaktig
leve seg selv ut, forblindet øynene til fariseerne, saddukeerne,
herodianerne og så videre.
508 Og det gjentar seg igjen i dag, Ordet blir manifestert akkurat
slik som Det var. Ordet, som kjenner hjertets hemmelighet, bare
akkurat på den måten det var, som Skriften sa, som ikke kan bli
brutt. Hjelp oss, Gud, til å innse det.
509 Hjelp disse nå som løftet sine hender. Må de spenne beltet litt
strammere; sko segmed fredens Evangelium; ta på segGuds fulle
rustning; trekke hjelmen ned; ta troens skjold; marsjere framover
fra og med i dag. Gi det, Herre.
510 Bare en liten stund, så vil vi bli ropt opp, deretter vil
Bortrykkelsen komme. Bare en bitte liten gruppe, som Enok, vil
bli tatt opp.
511 Deretter, “levningen av kvinnens ætt som holder Guds bud”,
jøder, “som har Jesu Kristi vitnesbyrd”, hedninger, vil bli jaktet
ned som hunder, “og skal gi sine liv for sitt vitnesbyrd.”
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512 Deretter, en stor morgen, frembruddet av Tusenårsriket, for
Bryllupsreisen vil begynne.

513 “Og da levde ikke resten av de døde før ved slutten av de
tusen år.” Da, ved slutten av de tusen år, var det en Domstol, som
viser at Kam var i arken. Og Kam er fortsatt der i levningen. De
som hørte Det og avviste Det, vil måtte bli dømt.

514 Gi det nå Herre, at vi ikke skal bli betraktet iblant dem, men
vil være i kallet til Bryllupsmiddagen. For, vi gjenkjenner Jesus
iblant oss i dag. Vi går inn med Ham; ut av verden, inn i Ham. La
oss vandre videre inn i den Byen, komme utmedHam.

515 Jeg blir gammel, Herre. Jeg har ikke mange flere taler å
forkynne. Men jeg stoler sannelig på Deg. Jeg ser etter den Byen,
slik min far Abraham gjorde. Det er Noe i meg som forteller at
den kommer. Jeg prøver overalt, Herre, å spre Lyset og kalle dem.
La ikke én av disse, Herre…

516 Hvor vakkert, for en tid siden åpenbarte Du det for meg.
Fra omkretsen på om lag femten hundre miles, bare én her
og der, sitter sammen i dag, som er samlet til ett lite sted,
venter på at den Byen kommer til syne. Vi bekjenner at vi er
pilegrimer og fremmede. Vi er utstøtte. Hedningen, verden ler
og gjør narr; de religiøse denominasjonene latterliggjør; men vi
blir ikke påvirket av slike ting. Gjør oss til en del av Ordet, Herre,
urokkelig. “Det skal skje i de siste dager.” Må det skje oss, Herre,
må vi bli betraktet blant dem. Vi ber omdet i JesuNavn. Amen.

517 Tror dere det? [Forsamlingen sier: “Amen.”] La oss løfte våre
hender slik som dette.

Jeg er på vei til den vakre Byen
Som min Herre har satt i stand for Sine Egne;
Hvor alle de Gjenløste i alle tidsaldre
Vil synge “Glory!” rundt den Hvite Tronen.
Noen ganger får jeg hjemlengsel etter
Himmelen,

Og de herlighetene jeg skal se Der;
Hvilken glede det skal bli når min Frelser jeg
ser,

I den vakre Byen av gull!

518 Nå, hvis vi skal bo sammen i den Byen, bare håndhils på
noen, si: “Gud velsigne deg, pilegrim. Hvor er du fra? Louisiana,
Georgia, Mississippi? Jeg er også en pilegrim. Jeg ser etter
den Byen.”

519 Jeg ser etter den Byen, broder Neville, der borte. Vi beveger
oss langt der borte…?…Broder Capps, jeg ser etter den Byen,
fremdeles, i kveld. [Broder Branham begynner å nynne Ingen
skuffelse—Red.]
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Og dens herligheter skal jeg se Der;
Hvilken glede det skal bli når min Frelser jeg
ser,

I den vakre Byen av gull!
Åh, bjørnen vil være snill, og ulven vil være
tam;

Og løven skal legge seg ved lammet, åh, ja;
Og villdyret fra… vil bli ledet av et barn;
Og jeg skal bli forvandlet, forvandlet fra denne
skapningen som jeg er, åh, ja.

Åh, det vil bli fred i dalen for meg en dag;
Åh, det vil bli fred i dalen for meg. (Riktig! Ja!)
Det vil ikke være noen sorg, ikke noe mer
bedrøvelse, ikke noen flere problemer vil jeg
se;

Og det vil bli fred i dalen for meg.
520 Vår usynlige Konge, denne morgenen, vil bli gjort
manifestert. Jeg skal ikke se på Bill Dauch nitti år gammel.
Dere skal ikke se på meg som femti. Men jeg skal bli forvandlet,
den Dagen.

Og når villdyret vil bli ledet av et barn;
Men jeg vil bli forvandlet, forvandlet fra denne
skapningen som jeg er.

521 Vil dere ikke være glade? Grå hår vil være borte; de hengende
skuldrene. Men skjønnhet, udødelig, vil stå i Hans likhet, skinne
sterkere enn solen. Åh, vidunderlig!

… for meg, O Herre, jeg ber;
Det vil ikke være noen bedrøvelse, ikke noe
mer sorg, ikke noen flere problemer vil jeg se;

Og det vil være fred i dalen for meg.
522 Det er det vi er her for. Hvor mange av dere trenger styrke
for reisen? Gud gi det til oss! Hvor mange av dere er syke i deres
legeme, sårede soldater? Et dusin eller mer. Tror dere Han er
her, den usynlige Kongen? Ting synlige; det usynlige blir gjort
manifestert av det synlige. Han er den samme i går, i dag og for
evig, bare det fysiske legeme. Nå, hvis dette er Hans Ånd som
har forkynt dette gjennommeg, vil Han gjøre de gjerningene som
Han gjorde da Han var her. Åh, hvor vidunderlig!

Jeg er på vei til det lovede land,
Jeg er på vei til det lovede land;
Åh, hvem vil komme og gå med meg?
Jeg er på vei til det lovede land.
Over hele disse vidstrakte store slettene
Skinner en Evig Dag;
Der hersker Gud, Sønnen, for evig,
Og sprer natten bort.
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Åh, jeg er på vei til det lovede land,
Jeg er på vei til det lovede land;
Åh, hvem vil komme og gå med meg?
Jeg er på vei til det lovede land.

523 Fem hundre som gikk ut i elven der borte, den første dagen
som Herrens Engel viste seg synlig, for å stadfeste, som Han
gjorde på Sinaifjellet, at jeg hadde møtt Ham. Jeg gikk ut i
elva, og hundrevis sang den samme dåpssangen. Her kommer
Han, stigende ned, den samme Ildstøtten som dere ser på bildet
der; kom stigende ned, rett ned her ved elva, og sa: “Slik som
Johannes Døperen ble sendt som en forløper for Hans første
kommet, vil dette Budskapet være en forløper for det andre
Kommet.” Skjønner? Der har dere det, ser dere.

Åh, hvem vil komme og gå med meg?
Jeg er på vei til det lovede land.

524 Den samme Ildstøtten er her med oss. Er dere klar over det?
Han har skapt noen av oss til én ting, og noen noe annet. Hvis
du vil, uten en tvil, tro at Han er midt i bygningen, tror jeg at
Han vil vise Seg Selv til deg. Vil det tilfredsstille deg? Hvis jeg
ikke kommer til alle sammen … Det går mot klokka to, men
hvis du … Den er litt over ett, rettere sagt. Hvis du vil tro, la
Ham komme ned over oss! Hvor er vår tro? Se, du er nødt til å
tro det. Hvis du ikke tviler det minste på det, kommer det til å
fungere.

525 Jeg—jeg gjenkjenner det Guddommelige Nærværet av Kristi
Skikkelse, Som er Ordet. Og Bibelen sa: “Ordet er…kraftigere
enn et tveegget sverd, og Det skjærer inn til beinmargen,
og skjelner tankene som—som er i hjertet, åpenbarer hjertets
hemmelighet.”

526 Se nå. Vel, jeg visste ikke disse tingene formange år siden. Og
da jeg sa det, uten å vite det, se hva Han har gjort. Han sa: “Nå
skal du ta tak i hånden til folket, og ikke tenk noen ting, bare tal
det kjennetegnet som blir fortalt deg. Om det er svulst, hva enn
det er.” Sa deretter: “Det vil komme til å skje at du ikke vil trenge
å gjøre det.” Skjønner? Skjønner? “Den vil skjelne nøyaktig hva
som er i dem.” Vi har hatt alle slags etterlikninger, vi vet det,
vil nesten forføre de Utvalgte hvis mulig. Se hvordan resten av
tingene går sammen med Ordet, da vil dere vite om det er riktig
eller ikke. Men likevel, Jesus forblir den samme i går, i dag og
for evig.

527 Hvor mange her inne som er syke, og vet at jeg ikke kjenner
deg? Løft opp din hånd, si: “Jeg—jeg vet at du ikke kjenner meg.”
Åh, det er bare overalt, antar jeg. Det eneste du er nødt til å gjøre,
er bare å tro det.
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Bare tro, bare tro,
Alle ting er mulig, bare tro;
Bare tro, bare tro,
Alle ting er mulig, bare tro.

528 Jesus sa: “Somdet var i Sodomas dager, slik skal det være når
Menneskesønnen vil bli åpenbart på jorden på den siste dag. Når
Menneskesønnen skal bli åpenbart, eller åpenbarer Seg Selv på
den siste dag.” Ikke de tidligere dager nå, dagene i midten; den
siste dag, ser dere, ville Han åpenbare. Og nå er vi i de siste dager.
Sodoma befester seg nøyaktig, alle ting, budbærerne, helt likt.
529 Hva skjeddemed den—den lille levningen somble kalt utmed
Abrahams gruppe?Det var Én somkom iblant dem imenneskelig
kjød; representert i menneskelig kjøtt, spiste med dem, drakk
med dem, samme mat som de spiste, alle ting. Han sto iblant
dem, fortalte Budskapet. Da sa Han: “Jeg skal gjøre denne store
tingen.”
530 Og Abraham fortsatte å granske: “Er dette det? Jeg har vært
på utkikk etter en By. Er dette Kongen?”
531 OgHan sa: “Hvorfor tvilte Sarah på dette?” I teltet bakHam.
532 Abraham sa: “Herre Gud, Elohim!” Fordi, Han skjelnet
Sarahs tanker.
533 Jesus sa at det ville gjenta seg da Han ville bli åpenbart i den
siste tid, Toppstenen kommer inn i Legemet. For å gjenløse …
Det er de gjenløste, kommer for å ta Sine Egne. Han er her
med oss.
534 Nå, det er bare omtrent et dusin hender, eller mer, gikk opp.
Jeg tror at Gud kan helbrede hver og en av dere. Riktig. Jeg tror
dere er. Jeg tror ikke at en person virkelig kunne sitte på et sted
som dette uten…i en slik tid, og denne atmosfæren, uten å vite,
gjenkjenne noe.
535 Jeg ønsker at du skal be. Jeg ønsker at du skal få tak i hva som
er galt med deg, i—i—i ditt hjerte, ser du, og så begynne å be, si:
“Herre Jesus, åpenbar dette. Jeg—jeg sier til Deg hva som er galt
med meg. Og send Du nå Din Hellige Ånd til broder Branham,
for å oppfylle det som han sa er Sannheten, i dette Budskapet
som han i dag har talt om Deg, jeg vet at det vil være Sannheten.
Åpenbar det nå for meg, Herre. Tal til meg.”
536 Nå er det spredt, litt her og rundt omkring. Så bare be, og
bare tro med hele ditt hjerte, at Gud vil gi det.
537 Nå vil jeg at du skal se på meg og be. Akkurat som Peter og
Johannes sa: “Se på oss.”Han ønsket noe, og han er akkurat i ferd
med å motta det. Og du ønsker noe, og jeg tror du er akkurat i
ferd med å motta det. Han sa: “Se på oss.”
538 Han sa: “Sølv og gull har jeg ikke; men det som jeg har, vil
jeg gi deg.”
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539 Nå, helbredelse, det har jeg ikke. Det er alt sammen i Kristus.
Men det som jeg har, en gave fra Gud, gir jeg deg, tro til å tro
Ham. Nå, i Jesu Kristi Navn, bli helbredet, enhver av dere. Tro
det. Skjønner? “Hvis du kan tro!”
540 Damen som sitter der, ser påmeg. Hun gråt for noenminutter
siden, og ba. Hun har skjoldbruskproblemer som plager henne.
Jeg kjenner deg ikke. Du er en fremmed for meg. Det er sant, er
det ikke. [Søsteren sier: “Det stemmer.”—Red.) Du er ikke herfra.
Du er fra Chicago. Fru Alexander. Hvis det er riktig, vink med
din hånd. Dra nå tilbake til Chicago og vær frisk.
541 Hva rørte hun ved? Samme Tingen som kvinnen med
blodproblemet rørte ved, kanten avHans kledning, ikkemin.
542 Her er en liten dame som sitter rett nede blant folkemengden,
hvis jeg kan få henne til å forstå meg. Du som løftet hodet til
siden. Jeg kjenner deg ikke. Du er en fremmed for meg, men du
lider av etmageproblem.Mannen din sitter ved siden av deg. Han
har noe galt med øret sitt. Deres navn er Czap. Dere er fremmede
for meg. Dere er ikke herfra. Dere er fra Michigan. Hvis det er
riktig, vink med hendene deres. Dra tilbake til Michigan, friske.
Deres tro gjør dere friske. “Hvis dere kan tro, er alle tingmulig.”
543 Liten dame der med halsproblemer, sitter rett bak her på
enden, fra Georgia, kledd i hvitt. Dra tilbake, ned til Georgia,
frisk. Jesus Kristus gjør deg frisk. Tror du det?
544 Dame som sitter der, ser på meg, rett på enden av benken.
Hun har bihuleproblemer. Hun vil tro det, Gud vil helbrede
henne. Fru Brown, tro med hele ditt hjerte, Jesus Kristus vil
gjøre…Du er en fremmed for meg, men Han kjenner deg. Hm-
hmh. Tror du det? Løft opp din hånd. Det er riktig.
545 Liggende her på denne feltsengen. Be henne om å se bort
hit. Hun har lidd, lir fortsatt. Hvis jeg kunne helbrede henne,
ville jeg gjøre det, sir. Jeg kan ikke helbrede. Hun er ikke herfra;
kom en lang vei. Du er fraMissouri. Dine problemer er innvortes.
Men hvis du vil tro med hele ditt hjerte, og ikke tviler, kan Jesus
Kristus helbrede deg; og du kan dra tilbake til Missouri, frisk, og
gi ditt vitnesbyrd. Tror du det? Så aksepter det, og ta din feltseng
og dra hjem. Jesus Kristus gjør deg frisk.
546 Tror du? Det er identifikasjonen av den Evige Kongens
Nærvær. Tror du det nå, med hele ditt hjerte? Nå, Han har
sannelig laget en ring rett rundt gjennom denne bygningen. Tror
dere det med hele deres hjerte? Tror dere at dere er i Hans
Nærvær?
547 Nå, tror dere og aksepterer at dere er en av dette Rikets
delegasjon? Løft opp din hånd. Jesus sa: “Disse tegn skal følge
dem som tror. Hvis de legger hendene på de syke, skal de bli
friske.” Vi er hverandre; du er en del av meg, jeg er en del av deg;
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vi er alle del av Kristus. Sammen nå, la oss legge våre hender på
hverandre.
548 Rett her, damen på feltsengen har stått opp, beveger seg
rundt, drar hjem igjen for å være frisk. Amen.
549 Dere er alle sammen helbredet, hvis dere vil tro det. Legg nå
hendene deres på hverandre, og dere er denne delen av Kristus.
Du ber for personen du har hendene dine på, akkurat på den
måten du ønsker det.
550 Herre Jesus, vi gjenkjenner Deg her. Du er vår Konge;
Du identifiserer Deg Selv iblant oss. Vi takker Deg for dette
Nærværet. Og Herre, Du sa: “Hvis du sier til dette fjellet: ‘Flytt
deg’, ikke tviler på det; tror at det du sa, vil skje, kan du få det,
du kan ha det du har sagt.”
551 Så, i lydighet mot dette budet, i lydighet mot Guds Ord
som ikke kan feile, vi som Dine delegater fra femten hundre
kvadratmiles, slik som Byen, vi sier til satan, den beseirede
djevelen: “Din avslutning er å bli brent. Vi er delegasjonen fra
Byen som er kvadratisk, Byen der Lammet er Lyset. Vi er den
uttrykte egenskapen til Gud den Allmektige, som Jesus Kristus
har gjenløst ved Sin nåde.”
552 Satan, kom ut, og forlat enhver syk person som er her inne,
i Jesu Kristi Navn. Hellige hender som er blitt gjenløst, fordi de
tror Ordet, og er egenskaper av Guds tanker, nå er de hendene
på hverandre. Du kan ikke holde dem lenger. Kom ut, i Jesu
Kristi Navn!
553 Nå, i Herren Jesu Navn, nå, Han er her. Hans Ord sier
Han er her. Ditt nærvær og din tro taler om at du er en av
delegasjonen. Selv hver geografisk måling som vi kan vise, den
er. Kan dere gjenkjenne at dere er gjenløste Guds sønner og
døtre? Gjenkjenner dere at dette er deres hjem? Dette er hvor
dere drar.
554 Det er derfor dere kommer hit, det er derfor dere kommer
til Kristus, dere blir matet fra Hans Ord. Og hvis dere kan ha
en tid som dette, her, bare ved Hans uttrykte egenskaper, hva
vil det være når vi kommer inn i Hans Nærvær? Åh, det vil
bli vidunderlig! Hver og en av dere har rett til å helbrede de
syke, legge deres hender på de syke. Hver og en av dere har rett
til å døpe.
555 Hvis noen er her som ikke er blitt døpt i Jesu Kristi Navn, er
bassenget åpent.
556 Det er den eneste måten du kan klare det på, hm-hmh, det
er riktig, å adlyde ethvert Ord. Husk, en liten fase av Ordet i
begynnelsen, forårsaket all synd på jorden. Jesus sa: “Den som
tar ett Ord bort fra Dette, eller legger ett ord til Det, vil ikke gå
inn.” Hans navn er ute av Boken, så snart han gjør det.
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557 Og det er ikke noe sted i Bibelen hvor noen noensinne ble
døpt, i Menigheten, på noen annen måte enn i Jesu Kristi Navn.
Hvis du ikke er blitt døpt på denmåten, bør du gjøre det.
558 “Åh”, sier du, “det gjør ingen forskjell.” Det gjorde det
for Eva.
559 Satan sa: “Åh, sikkert, Gud, du kjenner Gud…” Men, Han
gjorde det. Han sa det.
560 Han ga Peter nøklene til Riket, og det som ble bundet på
Pinsedagen, er bundet for evig. Det er grunnen til at Bruden kom
inn i en forhåndsvisning, for andre gang; det er nødt til å være en
Menighet kalt ut i de siste dager, som det var i de første dager,
helt nøyaktig. Treet er kommet fra sine røtter, opp til Brudetreet,
som det gjorde på den tiden; Guds mesterverk igjen, som jeg sa
for to søndager siden, for å bli tatt til Byen.

Gud velsigne dere. “Nå tror jeg.”
561 Satan er beseiret. Han vet det. Han er på jorden, han går
omkring som en brølende løve. Det er ikke lenge før han er,
åh, han er ferdig. Han kjenner sin tid. Han går omkring som en
brølende løve.
562 Men husk, Fredsfyrsten står klar; den Store Guddommelige
Ene. Arkitekten av mitt vesen, Arkitekten Som bygget meg slik
jeg er, Som bygget deg slik du er, er her. Hvis Arkitekten, som
vet hvordanman skal sette bygningen sammen, på sin rette plass,
hvem vet bedre enn Arkitekten? Og Han er her for å bevise Seg
Selv, Han er her.
563 Nå er det basert på din tro. Tro, bare tro! Hm-hmh.

Jeg er på vei til den vakre Byen
Som min Herre har satt i stand for Sine Egne;
Hvor alle de Gjenløste i alle tidsaldre
Vil synge “Glory!” rundt den Hvite Tronen.
Noen ganger får jeg hjemlengsel etter
Himmelen (når dette er over),

Og dens herligheter skal jeg se Der;
Hvilken glede det skal bli når min Frelser jeg
ser,

I den vakre Byen av gull!
564 Husk, i menigheten i kveld, skal de gi nattverd. Hvis du er
her i byen enda, som ønsker å komme, vi vil gjerne ha deg. Det er
etminne omhva vi skal spise en av disse dagermedHam.
565 Jeg elsker dere. Jeg vet ikke hvordan jeg skal uttrykke det. Jeg
tenker at dere er jordens salt. Og jeg hører om deres oppførsel ute
blant verden, da gir det megmer tillit til dere.
566 Men tenk, denne lille gruppen vil bli, herlig som vi er, vil bli
brutt opp en av disse dagene. Vi vil drømme om dette. Men hvis
en av oss skulle dø før vi møtes igjen, vil vi…
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Jeg skal møte dere den morgenen, ved den lyse
elvebredden,

Når alle sorger har drevet bort;
Jeg skal stå ved portalen, når portene åpner
vidt opp,

Ved slutten av livets lange, trette dag.
Jeg skal møte deg den morgenen, ved den lyse
elvebredden,

er jeg tapt i midten.
… ved elven, og med bortrykkelse, fornye
gammelt bekjentskap;

Jeg skal se deg da, kjenne deg.
Du vil kjenne meg den morgenen, ved det
smilet jeg bærer,

Jeg vil møte deg den morgenen, i Byen som er
bygget kvadratisk.

567 Elsker dere det? “Til vi møtes!” La oss nå stå opp. Ta det Jesu
Navnet med deg, gi oss akkorden.
568 Elsker dere Ham? [Forsamlingen sier: “Amen.”—Red.) Er
Han ikke underfull? [“Amen.”] Tror dere at dette er Sannhet?
[“Amen.”] Er dere på vei dit, ved Guds nåde? [“Amen.”] Inntil vi
kommer dit:

Ta Navnet Jesus med deg,
Som et skjold mot enhver snare;
Og når fristelser samler seg rundt deg,
Bare hvisk det hellige Navnet i bønn.

Det er alt du gjør, til vi ser dere igjen. Ja vel.
Ta Navnet Jesus med deg,
Barn av sorg og…

[Noen sier: “I kveld?”—Red.) Nei.
Det vil gi deg glede og trøst,
Ta det med deg hvor enn du går.
Dyrebare Navn, O hvor skjønt!
Jordens håp og Himmelens glede;
Dyrebare Navn, O hvor skjønt!
Jordens håp og Himmelens glede.

569 Nå, jeg måtte hoppe over noe i mitt Budskap. En dag, om
Herren vil, vil jeg komme tilbake og ta disse “veiene”, og plukke
det opp, ser dere, hvor vi kan ha mer tid. Dere roper om at jeg
ikke står lenge nok. Vi har, i dag. Det er varmt. Men nå, Gud
velsigne dere. Jeg liker den sangen.
570 En nabo her sa, her en kveld da de slo av høyttaleren på
utsiden, sa: “Jeg likte Budskapet veldig godt, men hvorfor slo
dere av den vakre sangen, ser dere, på utsiden?” Så nabo, hvis du



DET FREMTIDIGE HJEM TIL DEN HIMMELSKE BRUDGOMMEN… 69

lytter på denne morgenen, jeg synes vi har de beste naboene som
finnes i Jeffersonville. Vi parkerer våre biler foran husene deres
og alt annet; de sier ikke noe om det; vi bare fortsetter videre. Så,
vi takker dem nå.
571 Åh, hvor underfull Han er! Gud væremed dere nå.

…Navn, Åh hvor skjønt!
Jordens håp og Himmelens glede.
Til vi møtes…

572 La oss bøye hodet vårt. Pastoren vil avslutte for oss, om bare
noen få øyeblikk. Gud være med dere!

… vi møtes ved Jesu føtter, (i den store Byen,
ved Tronen),

Til vi møtes! Til vi møtes!
Gud være med deg til vi møtes. 
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