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Să rămânem în picioare un moment, aşa cum ne plecăm inimile noastre acum înaintea lui Dumnezeu.1

Tatăl nostru Ceresc, noi suntem într-adevăr recunoscători pentru privilegiul de a fi aici astăzi, 
adunaţi împreună în Numele Domnului Isus. Noi Te rugăm să ne ierţi păcatele noastre, aşa cum suntem 
aici ca să ne îndreptăm atenţia noastră spre lucrurile Eterne şi Viaţa care este în afara acestei atingeri 
mortale. Acum noi ne rugăm ca Tu să ne dai nouă îndrumările Tale, despre felul în care trebuie să ne 
întoarcem, ce trebuie să facem în viitor, şi chiar în prezenţă acum, ca să câştigăm acel loc care ni s-a... 
promis.

Sunt mulţi care sunt bolnavi şi nevoiaşi în ţară, şi ei nu şi-au completat călătoria lor. Şi marele nostru 
duşman, nu numai al nostru, ci duşmanul Tău, a venit ca să-i asedieze pe ei şi să le curme viaţa, şi să-i 
trimită într-un mormânt prematur. Şi noi cerem pentru ei, astăzi, ca Tu şi mila Ta şi harul, Doamne, să 
prelungească zilele lor până la timpul sortit.

Aşezate pe platformă, sau pe amvon, sunt batiste şi pacheţele, şi afară în holuri şi în jurul locului, 
sunt cei în paturi de campanie, tărgi, bolnavi şi nenorociţi, stând în audienţă cu greu dacă au suficientă 
putere ca să poată sta.

2

O Eternule Dumnezeu, Cel Binecuvântat, fie ca Tu să auzi rugăciunea noastră în această dimineaţă, 
prin Sângele Domnului Isus; nu privind la nelegiuirea noastră, ci ştiind că El a stat în locul nostru, şi El 
este Acela care ne reprezintă pe noi pentru această rugăciune. Fie ca toţi şi fiecare să fie vindecat 
pentru slava Ta, Doamne.

Binecuvântează aceste batiste. Când ele vor fi puse pe bolnavi, fie ca ei să se facă bine.

Şi acum, Tată, până noi aşteptăm pentru măreţul serviciu de vindecare, care credem că va urma, 
desfăşoară pentru noi calea Vieţii, Doamne, ca noi să putem şti prin Cuvântul Tău ce trebuie să facem. 
Pentru că noi cerem aceasta în Numele lui Isus. Amin.

Ca întotdeauna, aceasta este considerat unul din cele mai înalte privilegii ale mele, este să fiu în 
casa lui Dumnezeu şi să vorbesc poporului Său. Şi acum ştiu că aceasta este foarte supraîncărcat, şi am 
o lecţie foarte lungă. Astfel eu sunt... eu am încredere că voi veţi fi atât de confortabili, cât se poate să 
fie, până vom termina Mesajul.

3

Acum, este cald, dar noi suntem recunoscători pentru aerul condiţionat… Dar, la un grup de această 
mărime, nu ar fi nici un aer condiţionat care ar putea să facă faţă la aceasta, vedeţi, deoarece propriul 
vostru trup este un generator, de circa nouăzeci şi opt grade, [Farnhait - Trans.] şi aceasta emană o 
căldură constantă, şi şezând aproape împreună. Dar eu mă încred că Dumnezeu vă va face atât de 
confortabili cum poate El.

4

Şi când noi suntem înăuntru, construim o adunare ca aceasta, eu nu aş fi vrut să veniţi aici, în nici 
un fel, dacă eu nu mă gândeam că aceasta era ca să vă ajute, dacă eu nu mă gândeam că aceasta vă 
făcea bine, şi că voi veţi trage folos din aceasta, prin a veni. Şi apoi, ştiind de asemenea că noi nu mai 
avem prea mult să facem aceasta, căci noi venim chiar la ceasurile de încheiere, şi eu vreau să fac 
fiecare moment care pot, să conteze, pentru împărăţia Lui. Şi acum am încredere că Domnul Dumnezeu 
ne va binecuvânta aşa cum ne adunăm.

5

Şi eu vreau ca să vă relatez vouă, că, ieri am fost în diferite locuri, vizitând câţiva dintre bolnavi şi 
neputincioşi, în moteluri, şi eu am ajuns să întâlnesc pe unii din directori săptămâna aceasta, unii din 
locurile de mâncare. Cum, am fost acolo la Casa Fermei în săptămâna aceasta, aici, şi directorul a dat 
mâna cu mine când noi am început să ieşim. El a spus, ei m-a numit: „Frate Branham.” Eu m-am mirat 
cum de mă ştie el pe mine. Şi el a spus...

6

Eu i-am spus: „Dvs. sunteţi directorul?”

El a spus: „Eu sunt proprietarul.” Astfel el spus apoi: „Da, oamenii dvs. vin aici să mănânce, de acolo 
jos.” A spus: „Ei...”

Şi eu i-am spus: „Ei bine, presupun că ei că supra aglomerează.”

El a spus: „Domnule, asta este una din cele mai minunate mulţimi de oameni pe care i-am văzut 
vreodată.” El a spus: „Ei sunt cu adevărat plăcuţi.”

Eu m-am dus la un motel ieri, ca să văd o tânără doamnă cu care voiam să discut, tatăl ei şi mama 
ei erau prezenţi, şi eu trebuia să merg la manager să aflu în ce cameră erau.
7

El a spus: „Şi dvs. sunteţi Fratele Branham?” Aceasta era sus la Stejari.
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Şi eu am spus: „Da, domnule.”

El a spus: „Eu vreau să vă strâng mâna.” El a spus... El m-a prezentat soţiei lui; o pereche foarte 
plăcută. Ei au spus: „Fiecare persoană din acest motel participă la serviciile dvs. Noi l-am rezervat 
pentru ei.” Şi a spus: „Pe toţi din ceilalţi clienţi ai noştri i-am refuzat.”

Şi eu am spus: „Ei bine, eu vă mulţumesc pentru aceasta.”

El a spus: „Frate Branham, una din cele mai plăcute grupe de oameni pe care le-am văzut vreodată 
venind aici, sunt aceştia care participă la adunările dvs.”

Eu am intrat seara trecută la un prieten de al meu, Dl. Becker de aici de jos, şi mie întotdeauna mi-
au plăcut sandvişurile lui. El este un astfel de... El… Eu îl cunosc de când eram băiat; l-am cunoscut 
toată viaţa. Acolo era o pereche de jos din locul vechi, şezând acolo, jos la Hotelul Malul Râului. Astfel 
ei... Dl. Becker a spus: „Billy.”

8

Eu am spus: „Ce este, Homer?” Noi ne cunoaştem unul pe altul foarte bine.

El a spus: „Eu îţi hrănesc toţi oamenii tăi de acolo.”

Vreo două sute, sau aşa ceva, mănâncă în fiecare duminică, la Mistreţul Albastru, şi oriunde mă duc, 
aud păreri despre cât de plăcut sunteţi.

Acest băiat a zis: „Jos la Vederea Râului acolo,” spunea: „tot acel loc este ocupat cu oamenii care 
participă la miting.” Spunea: „Acolo să fie sute nu vor putea ajunge să vină înăuntru.”

Aşa, să-mi fie aceasta mie, voi sunteţi sarea pământului. Eu sunt atât de recunoscător să ştiu că 
am privilegiu să predic la oameni care sunt chiar păcătoşi şi oameni... eu nu spun că aceşti oameni sunt 
păcătoşi, dar vreau să zic oameni care, afaceri şi aşa mai departe, care pot spune că voi sunteţi oameni 
plăcuţi, şi ei vă apreciază în afacerea lor, în jurul locurilor lor. Voi ştiţi, aceasta este a fi sarea. Eu 
apreciez asta, purtarea voastră, felul în care aveţi grijă de lucruri.

9

Eu întotdeauna am spus: „Dacă unul vine înăuntru şi nu, nu are bani ca să aibă grijă de factura lui, 
voi numai să mă sunaţi.” Vedeţi? Eu am spus: „Noi vom face ceva privitor la aceasta.” Şi eu am spus: 
„Întotdeauna să-i hrăneşti, fie că au bani sau nu.” Vedeţi, orice poate fi făcut.

Eu simt că voi sunteţi copiii mei. Voi sunteţi stelele care eu... Dacă eu vreodată o să am una când 
ajung acolo, voi veţi fi acele pietre scumpe, o parte strălucitoare, în coroana slujbei mele. Când aceasta 
este încoronată, voi veţi fi acea piatră scumpă.

Şi eu vă spuneam vouă, în timpurile trecute, despre cele Şapte Peceţi, Epocile Bisericii, şi despre 
lucrurile care-au avut loc.
10

Şi acum, în această dimineaţă, eu am un subiect foarte important. Pentru mine, acesta este unul 
foarte binecuvântător. Eu sper că acesta vă va atinge în acelaşi fel. Şi dacă aş putea numai să vi-l dau 
în inspiraţia în care l-am primit eu, ar fi minunat, însă depinde de Dumnezeu să facă aceasta.

Eu vă spuneam vouă despre ce şi unde, se întâmplă, şi noi vedem toate aceste lucruri având loc.11

Acum eu vorbesc, în această dimineaţă, despre: Casa Viitoare A Mirelui Ceresc Şi Mireasa 
Pământească, unde urmează să locuiască. Şi, pentru că, eu am încredere că prin harul lui Dumnezeu noi 
suntem toţi o parte din acea măreaţă societate a lui Dumnezeu.

Şi acum eu am încredere că o veţi purta cu mine, aveţi Bibliile voastre, creioanele voastre, sau orice 
faceţi să citiţi cu mine, că eu am să mă refer la multe Scripturi. Încercând să termin în timp suficient ca 
să avem rugăciune pentru bolnavi, şi eu am promis aceasta. Voi v-aţi rugat pentru ultima perioadă mică, 
în camere şi în jur, pentru aceia care sunt aproape fără ajutor şi fără speranţă.
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Şi cu voia Domnului, eu probabil voi avea un alt serviciu în şaisprezece, poate numai rugăciune 
pentru bolnavi.

Încep vacanţa mea acum. Din ultimul ianuarie, sunt în călătorie, şi vin înapoi aici. Eu urmează să fiu. 
Eu îmi voi lua familia dimineaţa spre Tucson, şi apoi mă voi întoarce înapoi să petrec timpul aici în 
Kentucky, cu unii din prietenii mei, vânând, şi vânând veveriţe, pentru două săptămâni, sau poate şapte 
sau opt, zece zile, oricât or fi, în afară dacă Domnul mă călăuzeşte pe undeva în altă parte. Eu niciodată 
nu ştiu, unde urmează să fim; noi niciodată nu ştim aceasta, pentru că este în mâinile lui Dumnezeu, 
numai ale lui Dumnezeu.

13

Acum pentru acest mare subiect, noi... Eu presupun, că dacă mi-aş lua timpul meu pentru aceasta, 
căci voi trebuie să aduceţi înăuntru multe lucruri, ar lua săptămâni. Dar eu mi-am notat câteva Scripturi, 
câteva notiţe, numai ca să ating luminile înalte din acestea, unde vă vor lăsa să studiaţi.

14
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Apoi curând, poate, cu voia Domnului, în octombrie, eu nu ştiu când, dar oricând se va îngriji El, mie 
mi-ar plăcea să am câteva zile, numai de miting constant, în capitolul 12 din Apocalipsa, ca s-o legăm cu 
aceasta aici. Oh, eu cred că aceasta ar fi grozav. Aceasta ar fi. Aceasta ar fi măreţ a vedea cum făcuse 
El.

Atunci, noi venim împreună acum, eu am spus aseară, eu am spus: „Voi ştiţi, când eu...” Dimineaţa, 
ca în fiecare dimineaţă, eu mă gândesc: „Când vin aici jos, eu voi recunoaşte pe fiecare din prietenii mei 
care sunt acolo.” Acum cum am să fac eu aceasta?

15

Să am cu mine aici, ca bunul meu prieten, Doctor Lee Vayle, şezând aici în spate, şi drăgălaşa lui 
soţie şi fiica. Şi Fratele Roy Borders, şi, eu cred, Fratele Ruddell, Fratele Beeler, şi Fratele Palmer, şi 
Fratele Jackson. Şi, oh, Doamne... Acei scumpi fraţi din toate părţile diferite! Fratele Anthony Milano, şi, 
oh, pretutindeni unde te uiţi, vezi pe vreun alt frate! De jos din Arkansas, eu nu-mi pot aminti numele 
lor; Fratele John, Fratele Earl Martin, şi Fratele Blair. Şi, oh, acolo este numai... voi... Este fără sfârşit, 
voi vedeţi. Eu sunt atât de bucuros să am un grup ca acesta adunat în jurul meu când învăţ despre 
Cuvântul lui Dumnezeu, oameni de care eu cred că sunt oameni minunaţi, adevăraţi oameni ai lui 
Dumnezeu.

Eu sunt plin de mulţumire pentru acest Tabernacol micuţ. Eu sunt recunoscător pentru cele cinci uşi 
ale lui deschise pentru public. Fiecare uşă... Noi avem patru diaconi aici, oameni plini de Duh; patru 
administratori, oameni umpluţi cu Duhul. Aceştia sunt doi la fiecare uşă. Şi aceasta are două uşi duble în 
faţă, pentru cei doi pastori, păstorii.

16

Noi suntem bucuroşi să vă avem pe voi; plini de mulţumire lui Dumnezeu pentru aceasta. Fie ca El să 
vă binecuvânteze întotdeauna.
17

Acum noi vrem să ne ridicăm doar un moment, în timp ce citim din 2 Petru, capitolul 3, şi de 
asemenea din Cartea Apocalipsa 21.

Aşa cum stăm, o Doamne, umple inimile noastre cu bucurie din cauza citirii din Cuvântul Tău, ştiind 
că Isus a spus, că: „Cerurile şi pământul vor trece, dar Cuvintele Mele nu vor da greş niciodată.” Ştim 
iarăşi că El a spus: „Toate Scripturile trebuie să se împlinească.” Şi aşa cum citim aceste lucruri, fie ca 
noi să avem o înţelegere de la Tine, despre ora în care trăim. Noi cerem aceasta în Numele lui Isus, 
Autorul Cărţii. Amin.

2 Petru 3.18

Prea iubiţilor, aceasta este a doua epistolă, pe care, v-o scriu. În amândouă, caut să vă 
trezesc mintea sănătoasă, prin înştiinţări:

Ca să vă fac să vă aduceţi aminte, de lucrurile vestite mai dinainte, de sfinţii proroci, şi 
de porunca Domnului şi Mântuitorului nostru, dată prin apostolii voştri.

Înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, 
care voi trăi după poftele lor.

Şi vor zice: „Unde este făgăduinţa venirii Lui?... 
... căci de când au adormit părinţii noştri, toate rămân aşa cum 

erau de la începutul zidirii!”

(Dacă aceasta nu se potriveşte cu 
această femeie infidelă!)

Căci înadins se fac că nu ştiu că odinioară erau ceruri şi un pământ scos prin Cuvântul 
lui Dumnezeu din apă şi cu ajutorul apei.

Şi că lumea de atunci a pierit tot prin ele, înecată de apă.

Iar cerurile şi pământul de acum sunt păzite şi păstrate prin acelaşi Cuvânt, pentru focul 
din ziua de judecată şi de pieire a oamenilor nelegiuiţi.

Dar, preaiubiţilor, să nu uitaţi un lucru că, pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani, şi o 
mie de ani, sunt ca o zi.

Acum, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă 
răbdare pentru voi, şi doreşte ca nici unul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă.

Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ noaptea; în... care cerurile şi pământul, vor trece 
cu un trosnet... vor trece cu mare trosnet, şi trupurile cereşti se vor topi de mare căldură, 
şi pământul cu tot ce este pe el va arde.

Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, 
printr-o purtare sfântă şi evlavioasă,
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Aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile vor pieri, şi trupurile 
cereşti se vor topi de căldura focului?

Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui 
neprihănirea.

De aceea preaiubiţilor, fiindcă aşteptaţi aceste lucruri, siliţi-vă ca să nu fiţi găsiţi... să fiţi 
găsiţi înaintea Lui fără prihană, fără vină, şi în pace.

Să credeţi că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris şi 
preaiubitul nostru frate... Pavel... după înţelepciunea dată lui;

Ca şi în... toate epistolele lui, când vorbeşte despre lucrurile acestea;... în ele sunt unele 
lucruri grele de înţeles, pe care cei neştiutori şi nestatornici le răstălmăcesc ca şi pe 
celelalte Scripturi, spre pierzarea lor.

Voi deci, preaiubiţilor, ştiind mai dinainte aceste lucruri, păziţi-vă ca nu cumva să vă 
lăsaţi târâţi... de rătăcirea acestor nelegiuiţi, şi să vă... pierdeţi tăria.

Ci creşteţi în harul,... şi în cunoştinţa Domnului şi Mântuitorului nostru lui Isus Cristos. A 
lui să fie slava acum şi în ziua veşniciei. Amin.

Acum în Apocalipsa lui Cristos, în capitolul 21, citesc aceste Cuvinte.19

Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi 
pieriseră, şi marea nu mai era.

Şi eu am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, Noul Ierusalim, 
gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei.

Şi am auzit un glas tare care ieşea din scaunul de domnie şi zicea: „Iată cortul lui 
Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuşi va fi cu 
ei. El va fi Dumnezeul lor.

El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici 
tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.“

Cel ce şedea pe scaunul de domnie a zis: „Iată, Eu fac toate lucrurile noi.” Şi a adăugat: 
„Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut şi adevărate.”

Apoi mi-a zis: „S-a isprăvit! Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul. Celui ce îi este 
sete îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieţii.

Cel ce va birui va moşteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui, şi el va fi fiul Meu.

Hai să ne rugăm din nou.

Doamne Isuse, cu o astfel de promisiune şi astfel de vorbire serioasă cum Isus Însuşi şi apostolul ne-
a dat nouă privind ceasul de care ne apropiem. Dă-ne nouă, o Doamne, din îndrumarea Ta, ca noi să 
putem şti cum să ne apropiem de aceasta într-un fel corect. Pentru că, acesta vine, noi ştim, Scripturile 
trebuie să fie împlinite, şi aceasta aşa va fi. Şi acum, Doamne, noi cerem mila Ta iarăşi peste noi toţi, 
aşa cum studiem Cuvântul Tău. Fii cu noi şi desfăşoară-ne Aceasta, Doamne, că noi cerem aceasta în 
Numele lui Isus. Amin.

20

Vă puteţi aşeza.

Acum, eu mă întreb dacă ar putea fi o cale care probabil, s-ar putea ca ei să poată stinge luminile 
din auditoriumul principal, şi să lase aprinse numai aici pe platformă, care ar fi probabil mai bine, şi să ia 
ceva din curent. Noi aproape că am ars un transformator, aseară. Şi dacă custodele o să facă aceasta 
pentru noi, noi vom aprecia să stingă luminile dedesubt, luminile de la auditoriumul principal. Şi apoi eu 
cred că o să aveţi loc din belşug ca să vedeţi, să scrieţi.

21

Acum, iarăşi subiectul meu, să-l anunţăm, că noi ne apropiem de subiectul despre: Casa Viitoare A 
Mirelui Ceresc Şi Mireasa Pământească.
22

Acum aşa cum era aceasta... eu o să trebuiască să fac aceasta. Numai că îi prea cald aici sus, 
vedeţi. Da, domnule. Aşa cum noi... eu ştiu că la soţia mea nu-i place să fac aceasta, dar, aceasta 
este, să-mi scot haina. Dar este prea cald aici sus. Vedeţi, voi aveţi aer acolo, şi aceasta este numai 
tăiată într-o mică îngrădire, vedeţi. Acum, în viitor, sau...

În trecut, mai degrabă, noi am studiat Cele Şapte Peceţi, Cele Şapte Biserici. Fratele Vayle şi ceilalţi 
lucrează la ele acum, cu credincioşie, să le facă în formă de carte.
23
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Şi văzând toate aceste lucruri misterioase pe care le-am văzut împlinindu-se, apoi eu cred, după ce 
s-a înţeles aceasta, în ora în care trăim noi, şi poziţia; nu este nimeni care ar vrea să şadă jos cu 
adevărat conştient şi să examineze despre ce s-a vorbit, şi ce este făgăduit să se întâmple, şi ce s-a 
întâmplat, dar ce ar putea spune că acele lucruri sunt împlinite. Vedeţi? Exact ce a spus Dumnezeu că El 
va face, El a făcut aceasta chiar exact la literă. Înţelegeţi?

24

Acum, eu mă gândesc la aceasta, că, neştiind la ce timp ar putea apărea Domnul Isus, eu mă 
gândeam că acesta ar putea fi bun, aceasta părea plăcut Duhului Sfânt că noi vorbim despre aceasta, 
atunci; şi poate venim înapoi la aceasta iarăşi, de două sau trei ori, deoarece eu nu voi avea timp cam 
amplu ca să dăm peste toate acestea.

25

Şi unde loveşti un subiect care ar putea fi puţină poticnire pentru cineva, nu-l puteţi duce pe tot 
parcursul ca să-l faceţi simplu, apoi veniţi înapoi să prindeţi următorul subiect.

Şi apoi mai târziu, în... dacă Domnul vrea, noi venim în al doisprezecelea, peceţi, sau nu... Scuzaţi-
mă. Capitolul 12 din Apocalipsa, care apare între Venirea Domnului şi sfârşitul Trâmbiţelor, şi aşa mai 
departe. Noi vom încerca să aducem aceasta înapoi, ca să arătăm cine este Satan, ce a făcut el, de 
unde vine el, care este scopul lui, şi cum de marea lui frumuseţe care îi era dată lui i-a cauzat căderea. 
Amăgirea lui a cauzat ca el să cadă; frumuseţea.

Apoi, cum de imposibilitatea oricărui om care vrea să se uite la acesta corect, acea „sămânţă” a 
şarpelui. Eu fac provocare despre asta, oricui, vedeţi, care ar vrea să se uite la aceasta, cu numai o 
absolută înţelegere simplă. Un copil poate vedea aceasta. Vedeţi? Acum, noi vom ajunge la aceasta mai 
târziu.

26

Acum, noi înţelegem aici că aceste două Scripturi ... Motivul că citesc 2 Petru capitolul 3, şi 
comparat acesta cu Apocalipsa 21, ele amândouă vorbesc aici acelaşi subiect, dar Ioan niciodată nu l-a 
scris aşa cum a făcut-o Petru. Vedeţi? Noi înţelegem că această măreaţă Casă a Miresei îi să fie aici pe 
pământ.

27

Şi acum, dacă citiţi, chiar ca capitolul 21, capitolul 21 din Apocalipsa, apostolul spune aici, sau 
profetul spune, că: „Eu am văzut un Cer Nou şi un Pământ Nou.” Sună de parcă ar veni o nimicire.

Acum, felul în care eu întotdeauna îmi găsesc Mesajul meu este prin rugăciune. Eu voi şedea în 
rugăciune şi ceva mi se descoperă. Şi eu aştept la aceasta câteva minute şi văd dacă este corectă, 
apoi eu o simt mai aproape, şi apoi uneori stau şi aştept până când se rupe într-o vedenie. Dar când 
aceasta începe să vină, şi eu sunt satisfăcut că vine de la Dumnezeu, apoi eu merg la Scriptură. Vedeţi, 
Aceasta este, se cuvine să fie confirmarea fiecărui lucru spiritual care este făcut, pentru că Biblia este 
descoperirea completă a lui Isus Cristos; vedeţi. Acesta este Trupul Lui.

28

Şi acum, în aceasta, poate eu găsesc un loc în Scriptură care nu sună chiar corect, şi eu mă voi 
mira. Şi mă duc iarăşi înapoi în rugăciune. Aceasta vine din nou. Apoi eu... atunci eu încep să-mi 
examinez Scriptura.

Acum, Biblia noastră este scrisă în engleză, şi în engleză cuvintele se schimbă, tot timpul. De 
exemplu, ca Sf. Ioan 14, spune: „În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri,” un locaş într-o casă. Bine, 
atunci, voi, ce faceţi voi cu asta apoi, mergeţi înapoi la original şi vedeţi ce a vrut să spună Iacov, sau 
mergeţi înapoi la cea Evreiască, sau la cea Grecească, de la prima traducere. Şi acolo se spune: „În 
împărăţia Tatălui Meu sunt multe palate.” Bine, atunci, veniţi înapoi la timpul în care traducătorii au 
tradus pentru Regele James, împărăţia a fost numită, în engleză, o „casă,” iar regele era tatăl peste suita 
lui. Acesta-i motivul că ei au tradus: „În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri.” Vedeţi? Şi apoi voi 
obţineţi acele cuvinte şi voi trebuie să le urmăriţi.

29

Apoi, vedeţi, din acea inspiraţie... La acest amvon în dimineaţa aceasta, eu spun, nici o singură dată 
nu a fost nimic altceva decât drept, Scriptura. Aceasta este cum Sămânţa Şarpelui şi toate celelalte 
lucruri vin. Vedeţi? Prin...

30

Şi aceasta este, într-adevăr, dacă unul ar citi numai şi ar spune: „În casa Tatălui Meu sunt multe 
locaşuri,” dacă voi nu aţi încetat să studiaţi, vă rugaţi, voi aţi fi toţi încurcaţi. Vedeţi? Dar continuaţi 
numai să vă rugaţi. Dumnezeu întotdeauna o face corect, dacă aceasta vine de la Dumnezeu.

Acum, Ioan explică schimbarea şi veni... cum vine aceasta... mai degrabă, adică el nu explică, ci 
Petru. Ioan a spus doar: „Eu am văzut Ceruri Noi şi un Pământ Nou; primele ceruri şi primul pământ s-au 
dus. Şi marea nu mai era. Eu Ioan am văzut Cetatea sfântă venind jos de la Dumnezeu din Cer, pregătită 
ca o Mireasă împodobită pentru Soţul Ei.” Dar, noi ne întoarcem acum înapoi la 2 Petru să aflăm, cum 
explică Petru cam cum ar veni acest proces. Acum, dacă voi vă veţi uita la ce a spus Ioan, aceasta 
sună ca: „Căci primele ceruri şi primul pământ s-au dus,” nimicite. Vedeţi, atunci, că aceasta sună foarte 
ciudat. Astfel că aceasta este ce m-a izbit pe mine, şi am început să caut cuvântul „s-au dus”. Şi, 
acum, însă aceasta este clar că ambii, apostoli şi profeţi, au vorbit despre acelaşi lucru.

31
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Şi acum, de asemenea, în Cartea lui Isaia, acum, dacă vreţi să notaţi aceste Scripturi jos, în Isaia 
65:17. Isaia, vorbind despre Mileniu, acea o mie de ani de odihnă pentru poporul lui Dumnezeu. Isaia a 
vorbit despre aceasta, şi a spus: „Eu... Acolo era un... Toate lucrurile dinainte s-au dus,” şi cum vor 
construi ei case, şi le vor locui. Dacă noi aveam timp... Poate că o să ne facem timp şi vom citi aceasta 
numai un minut, Isaia 65, şi haideţi să citim pentru câteva minute aici. Şi aici este, tocmai, pentru noi. 
Acum, ca să începem, Isaia 65:17.

32

Şi, iată, Eu creez ceruri noi şi un pământ nou:...

Acum, Isaia, profetul, era unul din profeţii care au scris exact întreaga Biblie în profeţia lui. El a 
început cu creaţia; în mijlocul Cărţii sale, cam la capitolul 40, vine în jur Ioan Botezătorul, Noul 
Testament; şi sfârşeşte aici, în Cartea lui, în Apocalipsa, în Mileniu. Sunt şaizeci şi şase de cărţi în Biblie, 
şi sunt şaizeci şi şase de capitole în Isaia. El a scris un comentariu complet.

Acum, noi găsim, aici acum el obţine capitolul 65, un capitol mai mult, şi el vorbeşte de Mileniu. 
Observaţi asta, cât de frumos.

Căci iată, Eu fac ceruri noi şi un pământ nou; aşa că nimeni nu-şi va mai aduce aminte 
de lucrurile trecute şi nimănui nu-i vor mai veni în minte. (Aceste sunt ca să “se ducă.”)

Ci vă veţi bucura şi vă veţi înveseli pe vecie pentru cele ce voi face. Căci voi preface 
Ierusalimul în veselie, şi pe poporul lui, în bucurie.

Eu însumi Mă voi înveseli asupra Ierusalimului şi Mă voi bucura de poporul Meu; nu se va 
mai auzi în el de acum nici glasul plânsetelor, nici glasul ţipetelor.

Nu vor mai fi în el nici copii cu zile puţine, nici bătrâni care să nu-şi împlinească zilele. 
Căci cine va muri la vârsta de o sută de ani va fi încă tânăr, şi cel ce va muri în vârstă de 
o sută de ani va fi blestemat ca păcătos.

Vor zidi case şi le vor locui; vor sădii vii şi le vor mânca rodul.

Nu vor zidi case, ca altul să locuiască în ele;
 nu vor sădi vii, pentru ca altul să le mănânce 

rodul;  căci zilele 
poporului Meu vor fi ca zilele copacilor, şi aleşii Mei se vor bucura de lucrul mâinilor lor.

 (acesta este, ferma ta, fiul tău va fi 
moştenitor la ea, sau unul din moştenitorii tăi)

(ei îşi vor face plantarea lor şi va rămânea acolo; ei au Viaţa Eternă)

Nu vor munci degeaba şi nu vor avea copii ca să-i vadă pierind, căci vor alcătui o 
sămânţă binecuvântată de Domnul, şi copiii lor vor fi împreună cu ei.

Acum observaţi, aici este unde voi ajunge, după un timp.

Înainte ca să Mă cheme, le voi răspunde; înainte ca să isprăvească vorba, îi voi asculta!

Lupul şi mielul vor paşte împreună, leul va mânca paie ca boul, şi şarpele se va hrăni cu 
ţărână. Niciun rău, nici o vătămare nu se va face pe tot muntele Meu cel sfânt, zice 
Domnul.“

Ce promisiune, a acestor profeţi şi mari înţelepţi, învăţători ai Bibliei, în urmă în zilele antice, văzând 
această glorioasă Zi venind!
33

Prin aceste pasaje, unul ar putea gândi, sau mai degrabă, călăuzit, să creadă că întreaga planetă, a 
acestui pământ, va fi distrusă: „Eu fac un Cer Nou şi un Pământ Nou,” vedeţi, că cerurile se vor duce şi 
pământul va fi dus, complet nimicite. Dar un studiu apropiat, şi cu ajutorul Duhului Sfânt, noi putem 
vedea Adevărul despre aceasta; şi aceasta este în ceea ce vom intra.

Aceasta este numai atmosfera din jurul acestuia, şi păcatul care este deasupra pământului, va fi 
distrus. Vedeţi? Acum, ne dăm seama că ceruri înseamnă „atmosferele de deasupra”. Înţelegeţi?
34

Ce face aceasta? Aceasta apoi, aceşti scaieți, şi bolile, şi moartea, şi politicile, şi omul păcătos, şi 
femeia păcătoasă, şi duhurile rele, vor fi toate duse şi nimicite. Înţelegeţi? Aceasta trebuie să fie făcut 
aşa, pentru că urmează ca noi să locuim chiar aici. Noi o să dovedim aceasta cu Biblia. Chiar aici este 
unde noi locuim. Acum observaţi, scaieții, microbii, toate bolile şi altele, vor fi complet luate de o parte. 
Toate acestea, sunt existenţe care sunt pe pământ acum, sistemele făcute de oameni, politicile, 
păcatul, toate felurile de duhuri rele cu care este contaminată lumea, şi toate cerurile deasupra noastră 
aici, sunt contaminate cu duhuri rele. Acum o să mergem în adâncime şi lungime, în aceasta, înţelegeţi.

35

Toate acestea există în ceruri, sau atmosfere, şi pământul care este acum. Acest pământ ţine acele 
lucruri acum, dar acesta nu a fost făcut pentru acest scop. Păcatul a cauzat aceasta ca să fie aşa. 
Înţelegeţi? Acesta a fost făcut de Dumnezeu, Creatorul. Dar totul...
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Şi toate trupurile noastre, în care trăim acum, au fost puse pe pământ când Dumnezeu l-a creat 
deoarece voi sunteţi din ţărâna pământului. Aceasta a fost totul aşezat aici. Când Dumnezeu însuşi a 
creat aceasta, voi eraţi în gândirea Lui. Şi în El, Marele Etern, era gândul, care este atributul Lui.

Şi acum păcatul a cauzat toate acestea să se întâmple. Şi Dumnezeu, prin această epocă, îşi adună 
materialul Lui.

Satan este încă aici. Acesta este motivul că toate acestea se întâmplă. El este încă aici, şi toate 
din forţele lui rele sunt încă aici. Observaţi, că aceasta este de ce pământul este atât de murdar acum. 
Aceasta este de ce ticăloşiile şi lucrurile ridicole care se petrec; vărsarea de sânge, războiul, politicile, 
păcatul, curvia, toate felurile de murdării ce se întâmplă, sunt deoarece acel Satan este conducătorul 
acestui pământ şi al acestei atmosfere.

36

Voi spuneţi: „Atmos-...?” Da, domnule!

Amândouă cerurile şi pământul sunt acum contaminate cu draci care pot să ne acuze pe noi înaintea 
lui Dumnezeu. Isus este acolo ca să mijlocească pentru noi. Da. Vedeţi? În timp ce acuzatorii ţin un 
deget întins: „Ei au făcut asta, ei au făcut asta,” însă Sângele încă acoperă. El a venit să răscumpere pe 
cel Ales pe care l-a văzut dinainte. Aceasta este de ce este atât de murdar astăzi.

37

Aici, apostolul, în 2 Petru aici, capitolul 2, şi 5 şi... versul 5 şi 6. Da, eu le am. El se referă la trei 
stagii ale pământului. Vedeţi, el are trei stagii ale acestuia. Observaţi cum le aduce. „Lumea veche a 
stat afară din apă,” acum, aceasta era lumea antediluviană. Acum, aceea care este, lumea prezentă în 
care trăim noi acum, a numit-o o „lume”.

38

„Lumea veche care a stat afară din apă”, Geneza 1:1. Acum şi „lumea” care este prezentă acum. Şi 
apoi, el iarăşi, se referă la o alta: „Lumea care urmează să vină”, Lumea Nouă. Trei lumi; trei stagii ale 
lumii.

Şi observaţi cum Dumnezeu face simplu pentru noi planul Lui de răscumpărare. Oh, aceasta mi-a 
înviorat sufletul când am văzut-o, cum ne face El nouă acum simplu aici planul Lui de răscumpărare. 
Acum comparaţi ce vedem noi cu proprii noştri ochi. Ce a făcut Dumnezeu ca să răscumpere lumea Lui, 
El a făcut acelaşi plan ca să-şi răscumpere poporul Său, căci neschimbătorul Dumnezeu nu schimbă ceva 
din planurile Lui sau orice lucru. Un astfel de lucru glorios!

39

Cum ne-a condus El pe noi la El însuşi, la un cort în noi, prin trei stagii de har; la fel cum a condus El 
lumea în trei stagii, să vină în lume. După cum Dumnezeu va veni la lume după ce aceasta a trecut prin 
trei stagii diferite de purificare, care este exact cum vine El la noi prin trei stagii de har. Eu v-am învăţat 
aceasta la început; eu nu m-am schimbat, de atunci. Acesta este Cuvântul lui Dumnezeu.

40

Voi trebuie să vi le ţineţi aceste treiuri împreună, şapţii voştri, şi doisprezecii voştri. Numeralele Bibliei 
trebuie să funcţioneze perfect sau voi obţineţi tabloul vostru tot amestecat. Dacă nu puteţi înţelege 
aceasta, continuaţi să vă rugaţi. Voi priviţi, acesta o să se taie chiar înăuntru, exact. Dumnezeu este 
perfectat în treiuri. Vedeţi?

41

Observaţi: „Lumea veche,” antediluvianul; „lumea” care-i prezentă acum; şi Cea care-i să vină.42

Acum, primul stagiu, la care ne aduce El... Vedeţi, planul Lui de răscumpărare este exact acelaşi prin 
fiecare lucru. El foloseşte aceeaşi metodă. El nu se schimbă niciodată. El a spus, în Maleahi 3: „Eu sunt 
Dumnezeu, şi nu mă schimb.” Felul în care El face aceasta, de aceea, dacă El a salvat primul om pe care 
l-a salvat vreodată, prin vărsarea sângelui Celui nevinovat. El va trebui să-l salveze şi pe următorul; şi 
fiecare pe care-l salvează El trebuie să fie salvat în acelaşi fel.

Dacă El a vindecat un om în orice timp prin călătoria vieţii; fie aceasta în zilele lui Isus, apostolii, 
profeţii, oricând a fost; când sunt întâlnite aceleaşi condiţii. El trebuie să facă aceasta din nou. Aceasta 
este adevărat. El nu se schimbă. Omul se schimbă, timpul se schimbă, epoca se schimbă, dispensaţiile se 
schimbă, dar Dumnezeu rămâne acelaşi. El este desăvârșit. Ce speranţă se cuvine să dea aceasta 
oamenilor bolnavi!

43

Dacă El a vindecat odată o persoană, El trebuie să facă aceasta iarăşi când aceleaşi condiţii sunt 
întâlnite. Dacă vreodata El a salvat El cândva un om, El trebuie să facă aceasta pe aceleaşi baze în care 
a făcut El prima dată. Dacă El a umplut vreodată un om cu Duhul Sfânt, El trebuie să facă aceasta pe 
aceleaşi baze în care a făcut prima dată. Dacă El a înviat vreodată un om din mormânt. El trebuie să 
facă aceasta a doua oară, şi de fiecare altădată, pe acelaşi principiu.

El nu se schimbă. Oh, ce nădejde îmi dă aceasta mie! Ce este aceasta? Nu în ceva teorie făcută de 
om, ceva în ce grupuri de oameni s-au unit; ci Cuvântul Lui neschimbat.
44

Voi spuneţi: „Este acesta Adevărul?”
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El a spus: „Lăsaţi ca fiecare cuvânt al omului să fie o minciună, şi al Meu să fie adevărat.” „Căci 
cerurile şi pământul vor trece, dar Cuvântul Meu nu va cădea niciodată.” „Toată Scriptura este dată prin 
inspiraţie, de aceea aceasta este bună şi profitabilă pentru învăţătură.” Şi amintiţi-vă, că: „Toată 
Scriptura va fi împlinită,” fiecare bucăţică din ea.

Observaţi cum Dumnezeu face aceasta simplă pentru noi. Şi dacă aceasta nu era o mare confirmare, 
o bună... o măreaţă, binecuvântare iubitoare de la Dumnezeu! Când eu văd aceasta, şi văd aceasta de 
când eram copil, prima dată când Cristos a avut de a face cu mine, eu am învăţat totdeauna acele trei 
stagii de har. Observaţi dacă aceasta nu este adevărat acum.

45

Acum, primul pas este: „Pocăinţa către Dumnezeu.” Şi apoi urmează după aceasta, botezul în apă: 
„Botezul în apă,” „Pocăiţi-vă, şi botezaţi-vă în Numele lui Isus Cristos.” Vedeţi, botezul în apă urmează, 
arătând că pocăinţa era veritabilă. Sau, să „ierte” păcatele noastre trecute, care nu are nimic de a face 
cu păcatele viitoare. Aceasta iartă numai. „Pocăiţi-vă, şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos.” Pentru 
ce? „Iertare.” Luând la o parte păcatele trecute nu are nimic de a face cu viitorul. Numai, păcatele 
voastre au fost tăiate jos, ce aţi făcut voi.

46

Tu nu poţi să te căieşti pentru ce a făcut Adam. Tu nu ai făcut niciodată aceasta; Adam a făcut-o. 
Tu primeşti iertare numai pentru ce ai făcut tu. Vechea natură încă este acolo.

Lăsaţi-mă să iau această tablă numai un minut. [Fratele Branham desenează la o tablă de scris ca 
să ilustreze - Ed.] Acum, aici este o inimă umană. Acum, eu nu sunt... Eu sunt departe de a fi un artist. 
Aici este o inimă umană; şi aici este o inimă umană. Acum, aceasta de aici are în ea un şarpe, care este 
păcatul, şi aici are el viaţa lui. Aceasta de aici are un porumbel în ea, care este Duhul Sfânt, aici el are o 
Viaţă. Păi, aceasta de aici, are răutate, ură, invidie; acesta este care le cauzează, acest şarpe de aici. 
Păi, acesta de aici are dragoste, şi bucurie, şi îndelungă răbdare; şi Aceasta este ce face, aici jos.

47

Acum, când eşti întrebat, sau când ţi se iartă păcatele, tu numai a-i făcut aceasta, luată aceasta la 
o parte. Dar lucrul care te-a făcut să le faci este încă acolo. Aceasta este vechea rădăcină a răului; 
este încă acolo. Observaţi, apoi că voi vă căiţi şi sunteţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos, că El v-a 
iertat de păcatele voastre. Observaţi.

Apoi, a doua, vine sanctificarea, care aşează mintea noastră în ordine pentru sfinţire, ca să gândim 
drept. Luate la o parte... sanctificarea este un cuvânt grecesc compus, care înseamnă „curăţit, şi pus 
deoparte pentru slujire.”

48

Apoi, următorul, vine botezul cu Foc şi Duhul Sfânt, ca Dumnezeu să poată locui în noi. Şi Focul lui 
Dumnezeu curăţeşte inima noastră de păcat, şi pune înăuntru Duhul Sfânt. Apoi noi rodim aceeaşi Viaţă 
pe care a făcut-o Acesta, pentru că Acesta este în noi.

Observaţi, în naşterea naturală, când o femeie dă naştere unui prunc. Viaţa naturală este modelul 
vieţii spirituale. Când o femeie dă naştere unui prunc, în natural, primul lucru care se întâmplă este 
ruperea apei, apoi sângele, şi apoi spiritul (viaţa). Îl prinde pe micuţ îl loveşte puţin, [Fratele Branham îşi 
bate mâinile împreună odată - Ed.], şi îl ia la o parte, ţipând, apa, sânge, duh.

49

Şi acum când un prunc este născut în împărăţia lui Dumnezeu, el vine pe aceeaşi cale: apă, Sânge, 
Duh.
50

Acum notaţi, sanctificarea, al treilea stagiu... al doilea stagiu din acesta, curăţă mintea; aşează 
inima, mintea inimii, în ordine de sfinţire.

Un om poate să se căiască de păcat şi el încă se gândeşte la... Ei bine, poate că el este un om 
imoral, fiecare femeie imorală pe care o găseşte, aceasta este încă acolo. Poate că el este un beţiv; de 
fiecare dată când miroase o băutură, aceasta este încă acolo. Vedeţi?

Dar apoi când el obţine sanctificarea, aceasta curăţeşte acea dorinţă afară din el. Vedeţi? Aceasta 
ia voinţa pentru aceasta la o parte. El poate încă fi ispitit, dar El ia voinţa afară din el. Totuşi, el nu este 
încă corect.

Apoi, el este botezat cu Duhul Sfânt şi cu Foc. Curăţit, ars, curat; şi apoi pus în slujirea lui 
Dumnezeu.

Sanctificarea pune numai la o parte pentru slujire.

Şi notaţi aşa cum vine aceasta, mesajele venind. Martin Luther, justificarea; John Wesley, 
sanctificarea; penticostalii, botezul cu Duhul Sfânt. Mesajele, acesta este unde nu mai pot fi alte epoci 
rămase, vedeţi. Noi suntem în timpul sfârșitului. Trei stagii. Botezul curăţă inima cu Duhul Sfânt.

51

Ce izbitor e acum. El ia locul unde noi suntem pentru a locui, prin acelaşi proces.52



9Casa Viitoare A Mirelui Ceresc Şi Mireasa Pământească

Acum, El a chemat Biserica prin justificare, a chemat-o pe Aceasta prin sanctificare, apoi a umplut-o 
pe Aceasta cu Duhul Sfânt şi cu Foc. Şi El a luat-o printr-un proces, în care El însuşi, Duhul Sfânt însuşi, 
Fiul lui Dumnezeu, putea locui în inima umană. Acum, Aceasta trebuie să meargă prin acesta înainte ca El 
să poată veni în Aceasta.

Observaţi, că El a făcut lumea, în care acea Mireasă urmează să trăiască, pe aceeaşi cale, acelaşi 
plan al Lui de salvare.

Observaţi lumea antediluviană. El, după ce aceasta s-a pocăit, prin Mireasa din acea zi, Noe, El a 
dat acesteia un botez în apă, a acoperit-o toată cu apă. Apoi, justificarea, arătând că El este pe calea 
Lui să cheme această lume căzută, din Eden, înapoi la restaurarea ei din nou.

53

Apoi a venit Cristos şi şi-a vărsat Sângele Lui pe ea, curăţind-o şi pretinzând-o. [Fratele Branham 
bate pe amvon de câteva ori - Ed.] Vedeţi, aceasta este lumea în care trăim noi acum.

Vedeţi cum Satan, aici în Scriptură, a încercat să-L facă pe El să strice planul lui Dumnezeu ca s-o 
primească, să i-o dea pe aceasta Lui când el l-a luat pe El sus pe munte, şi a încercat să-i dea lumea 
Lui fără a o cumpăra prin Sânge?

Aţi observat cum Abraham, când ei au încercat să-i dea lui acel pământ, el l-a cumpărat cu atât de 
mulţi siclii de argint, înaintea poporului, ca un semn, ca un martor. „Lăsaţi să fie ştiut în această zi că eu 
am cumpărat acest loc de îngropare.” Vedeţi, l-a cumpărat! Şi Satan a încercat să-I dea Lui împărăţia 
care-i aparţine lui acum. El a încercat să-i dea Lui ca un dar, însă El nu a vrut s-o primească. Deoarece 
aceasta, vedeţi, atunci Satan încă ar fi putut avea pretenţii asupra ei. Dar, aceasta trebuia să fie 
cumpărată. Amin. El era Cuvântul în plinătate de atunci. Ei nu au putut să-L amăgească pe El prin 
aceasta.

54

Apoi, acesta este acum să primească un botez cu Foc.

Vedeţi, acesta are acum... Ce s-a întâmplat? Cristos a venit şi a chemat Biserica la pocăinţă, 
botezul în Numele lui Isus Cristos, pentru iertare; să sanctifice Biserica; şi cu Focul lui Dumnezeu vine jos 
şi arde toată murdăria, şi vine şi locuieşte în inimă omenească.

55

Acum, lumea, să fie răscumpărată pentru aceste persoane răscumpărate. El foloseşte aceiaşi 
metodă a Lui. El a botezat-o în apă, după distrugerea antediluviană. Îşi varsă Sângele peste ea, să o 
sanctifice şi să o pretindă. Aceasta este a Lui.

56

Satan a încercat să spună: „Eu îţi dau lumea Ţie.”

El a spus: „Nu, domnule. Eu o voi cumpăra.” Lăsaţi să fie aceasta un martor. El a fost ridicat sus, 
pentru un semn, că El a cumpărat-o. El a procurat-o.

Dar acum aceasta trebuie să meargă printr-un botez cu Foc, Focul sfânt de la Dumnezeu, care 
purifică pământul şi cerurile din jurul lui. Apoi, acesta este cumpărat astfel că răscumpăratul poate trăi 
pe el, să trăiască pe el în pace. Notaţi, că botezul cu Foc este ca să-l purifice de păcat, de boli, de 
microbii de boli, de păcătoşi, de diavolul şi tot grupul lui. El urmează să fie aruncat afară, în Lacul cu 
Foc. Focul Sfânt de la Dumnezeu, vine jos de la Dumnezeu, din Cer, şi-l arde, observaţi, ca să-l facă 
gata pentru ca Dumnezeu să locuiască pe el. Căci, Dumnezeu, în Lumea Nouă care are să vină, este ca 
să locuiască pe pământ. Pentru că, voi spuneţi: „Dumnezeu, El locuieşte în inima omenească.” Dar, El şi 
Mireasa devine Una, şi ei merg la Casa lor în Lumea Nouă. Şi acelaşi plan de răscumpărare este folosit ca 
să răscumpere, amândouă, lumea şi persoanele care locuieşte în ea.

57

Vedeţi, inima trebuie să fie purificată aşa. Înainte ca Dumnezeu să poată veni jos în persoana 
Duhului Sfânt, care este Cristos venind jos şi locuind în inimă umană, acesta mai întâi trebuie să fie 
pocăit. Acesta trebuie să fie botezat în apă, în Numele Lui, să arate cui aparţine acesta.

58

Apoi el trebuie purificat prin Sângele lui Isus.

Şi apoi Focul sfânt şi Duhul Sfânt, de la Dumnezeu, vine jos şi arde toate dorinţele de păcat, toată 
natura lumii. „Şi, de aceea, cel care păcătuieşte cu voia după primirea cunoştinţei Adevărului...” Apoi, 
din nou Biblia a spus: „Aceasta este imposibil...” „Căci, un om care este născut din Dumnezeu nu poate 
păcătui; el nu face păcat.” Acolo nu-i cale pentru el să păcătuiască. Cum poate el să fie un păcătos, şi 
un răscumpărat, în acelaşi timp? Cum pot eu să fiu în magazinul de amanetat, şi în afara magazinului de 
amanetat, în acelaşi timp? Vedeţi? Oh, El ne-a răscumpărat prin Sângele Lui; prin Duhul Lui El ne-a 
purificat; şi apoi vine să locuiască în noi, Biserica. Nu denominaţiunile, acum; Biserica!

Observaţi îndeaproape acum aşa cum luăm noi aceasta, locurile în care urmează să locuim. Acum, 
acum, pocăinţa antediluviană, atunci, a adus botezul cu apă. Apoi Cristos a venit şi a vărsat Sângele Lui 
peste pământ, ca să-l purifice şi să-l pretindă. Şi apoi vine, următoarea, distrugerea lumii aşa cum este 
ea acum.

59



10Casa Viitoare A Mirelui Ceresc Şi Mireasa Pământească

Toate păcatele care sunt în ceruri deasupra: „El este prinţul puterii văzduhului,” el ţine jos (respinge) 
binecuvântările de la Dumnezeu. De acolo vin trăsnetele de fulger şi loveşte pământul, şi fiecare lucru, 
din ceruri, grindină şi ploaie, şi taifunuri, taif-... furtuni şi totul: „vine de deasupra,” care este Satan: 
„prinţul puterii văzduhului.”

Observaţi, vedeţi cum a încercat Satan să ia aceasta, cum am spus cu câteva minute în urmă, prin 
a o da lui Isus fără ca s-o cumpere. Apoi, Satan încă are o pretenţie, deoarece acesta este însemnat, 
vedeţi. Dar Isus îl cumpără prin vărsarea Sângelui Său şi-l aduce înapoi la proprietarul în drept, 
înţelegeţi? Aceasta este cum ne-a cumpărat El pe noi, prin Sângele Lui, cum a cumpărat El Biserica.

60

Şi acum botezul lui de Foc îl purifică de toţi microbii, toate bolile, toate suferinţele, chiar toate 
lucrurile spirituale; care este prin noi, de asemenea, aceasta o face în acelaşi fel; ca să-l facă gata 
pentru Dumnezeu să locuiască pe el, în această măreaţă epocă care vine, Noul Pământ. Vedeţi, El îl 
răscumpără în acelaşi fel cum răscumpără poporul Lui. El face toate acestea întocmai la fel, prin planul 
Lui de răscumpărare. Căci, El este neschimbătorul Dumnezeu, întotdeauna la fel în planurile Lui.

Cum v-am spus eu, mai înainte, şi făcut cunoscut vouă, prin toate epocile, că Dumnezeu nu se 
poate schimba; o face cunoscut, în fiecare cale, la fel.
61

El l-a făcut cunoscut, primul Său mesaj, în lumea antediluviană, prin Noe profetul.

Eu vorbeam unui scump frate care şade prezent cu mine acum. Ieri, a spus: „Un lucru ai spus, Frate 
Branham, care întotdeauna m-a şocat.”
62

I-am spus: „Ce anume, frate?”

Şi el a spus: „Iată ce ai spus,” şi este adevărat: „'minoritatea, cum un grup mic va fi salvat în zilele 
Venirii.' Şi noi vorbeam despre cum a zis Isus, 'Strâmtă este poarta şi îngustă este calea, şi puţini sunt 
cei ce o află. ' Acum notaţi. Biblia a spus, 'Cum era în zilele lui Noe unde opt suflete au fost salvate prin 
apă, astfel va fi şi la Venire'.”

Eu i-am spus: „Frate, tu tocmai ai...”

El a spus: „Aminteşte-ţi, că acolo erau numai opt suflete.”

Eu i-am spus: „Tu ai numai jumătate din tablou.”

Totuşi, Noe era un model al rămăşiţei care a fost dusă dincolo, nu grupul strămutat. Enoh, un om, a 
mers în Răpire înainte să vină potopul, arătând că Biserica nu va intra în necazul cel mare sau orice în 
jurul acesta. Enoh a fost strămutat, un om. Oh, biserica poate fi un număr; dar Mireasa urmează să fie 
un grup foarte mic care va forma Mireasa. Acum, biserica poate fi un număr mare; dar Mireasa, voi 
vedeţi, comparaţi opt cu unul. De opt ori mai puţin, vor fi Mireasa, decât biserica.

63

„Şi dacă cel neprihănit scapă cu greu, unde va fi păcătosul şi cel necredincios,” cei care ştiu mai 
bine, s-o facă, şi merg înainte şi o fac oricum? Acei ce urmează regulile denominaţiunii în locul 
Cuvântului, unde vor apărea ei, şi încă se numesc Creştini, luând Numele lui Cristos?

Acum, perfect, Noe a fost un model al acelora duşi dincolo. Amintiţi-vă, când Noe a venit afară, Ham 
era cu el. Păcatul încă era acolo. Păcatul a mers dincolo, prin corabie. Necredinţa, îndoiala a trecut 
dincolo prin corabie, duse deasupra judecăţii. Dar Enoh s-a dus mai sus decât arca, el s-a dus în 
Prezenţa lui Dumnezeu. Dar Noe a trecut prin aceasta şi a venit afară, şi dincolo încă era păcat; tipul 
Mileniului, de condiţia lumii.

64

Mileniul nu este sfârşitul acesteia. Acolo încă va mai fi timp după Mileniu. Mileniu este un spaţiu de 
timp; dar, nu Noul Pământ. Nu, într-adevăr. Notaţi, în aceasta, noi o să ajungem la asta după puţin.

Vedeţi, pământul, răscumpărat, merge iarăşi înapoi la proprietarul original. Acesta l-a luat... El l-a 
luat pe acesta de la Satan. El l-a tras, luând pământul de la Satan, exact cum v-a luat pe voi de la 
Satan, aşa cum a luat pe femeia de la fântână de la Satan. Acolo stătea preotul, se gândea că el era cu 
Dumnezeu, şi el nu avea nimic. Vedeţi?

65

Mi-ar plăcea să vă desenez aceasta pentru voi numai un moment. Acum, noi vrem să obţinem 
aceasta cu adevărat clar, astfel acum priviţi îndeaproape acum la această învăţătură. [Fratele Branham 
desenează ilustraţii pe tablă, pentru următoarele paragrafe - Ed.]

66

Acum, acesta aici, aici este Dumnezeu. Dumnezeu, care este Etern, fără... Nu este un altul în afară 
de El. Dar, în Dumnezeu, El are atribute. Acum, acesta aici, reprezintă Cuvântul, Cuvântul lui Dumnezeu, 
care a fost făcut trup şi a locuit printre noi în persoana lui Isus.

Acum aceasta aici, pe acesta de aici, noi o să-l facem pe el aşa. Acum, aceasta este numită femeia 
de  la  fântână.  Acesta  este  preotul,  Fariseu,  şi  unde  vedeţi  aceasta,  tablă  deschisă,  înseamnă  har  şi
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salvare.

Acum: „La început era Cuvântul, şi Cuvântul a fost făcut trup şi a locuit printre noi.” Cele trei stagii. 
Acesta era un atribut mai întâi, era în Dumnezeu, care s-a gândit despre El însuşi ca fiind uman; şi care 
l-a transmis pe El jos să fie Isus; şi acum, dacă voi veţi fi vreodată Acolo, voi aţi fost cu El atunci. Căci, 
există numai o singură formă de Viaţă Eternă, aceasta este Dumnezeu; şi voi trebuie să fiţi o parte din 
Dumnezeu de la început, nu ceea ce alegeţi aici jos. El v-a ales pe voi. „Toţi pe care mi i-a dat Tatăl vor 
veni.”

67

Acum uitaţi-vă la acest preot de aici. Noi găsim partea lui de jos, aici, viaţa lui din urmă, înapoia lui, 
predestinaţia lui aici înapoi, este păcătoasă.
68

Iată iadul, aici jos.

Acum, această parte mică de aici, care arată ca tabla, aceasta reprezintă puritatea lui. El era preot. 
El era un om onorabil. Aceea a reprezentat aceasta. El era, de asemenea, trebuia să fie un om bun, sau 
el nu putea fi preot. Dar vedeţi cum a obţinut el aceasta, cu învăţătură intelectuală.

Acum, această micuţă femeie, prima ei viaţă, aici sus, ea era o prostituată, ea era murdărită toată. 
Dar în adâncul ei, aici, era numai un pic de înţelegere. „Eu ştiu când va veni Mesia...” Vedeţi? Vedeţi, 
asta era acolo.

69

Notaţi, când Isus a venit şi a manifestat Cuvântul, deoarece Cuvântul i-a descoperit gândurile care 
erau în inimă; ca Evrei 4 cum spune că Acesta va face, 4:12, că El va face. „Cuvântul era un deosebitor 
al gândurilor inimii,” şi El a venit ca Fiu al omului, Profetul. Ce s-a întâmplat? Acest preot, numai cu 
învăţătură intelectuală, a spus: „El are drac”, pentru că aceasta este ce denominaţiunea lui a numit 
aceasta. Ce a făcut aceasta? El nu a avut reprezentare, astfel aceasta la înnegrit.

Dar această femeie micuţă nu a avut nimic ce să prezinte; ea era aşa de stricată şi murdară cât 
putea ea să fie. Dar, observaţi, în adâncul ei, ea avea reprezentare, vedeţi. Şi, apoi, ea căuta aceasta 
să fie făcut trup.

70

Şi când El a zis: „Du-te ia-ţi bărbatul şi vino aici.”

Ea a spus: „Domnule, eu nu am nici unul.”

Ei a spus: „Tu ai spus adevărul, căci tu ai avut cinci, şi acela pe care îl ai acum nu este al tău. Tu ai 
avut cinci. Şi acesta este al şaselea.”

Ea a spus: „Domnule!” (Nu: „Tu nu eşti,” nu: „Beelzebul.”) „Eu înţeleg că Tu eşti un Profet. Acum, noi 
ştim că Mesia, care este numit Cristos, va veni. Şi când va veni El, El va face aceste lucruri.”

El a spus: „Eu sunt Acela.”

Nu mai era îndoială. Voi nu trebuia să-i explicaţi. Ea a văzut aceasta. Ea a crezut aceasta. Şi a 
plecat imediat! De ce? Ce i-a făcut Acesta ei? Acesta a răscumpărat-o.

Acum priviţi. El a venit să fie un Răscumpărător. Este adevărat? [Adunarea spune: „Amin.” - Ed.] Ce 
înseamnă a răscumpăra? „A aduce înapoi.” De ce nu l-a luat El pe preot? El niciodată nu a fost acolo sus. 
Vedeţi? Vedeţi, el nu a avut reprezentare.

El a venit să răscumpere pe acela care a căzut. În cădere, aceasta s-a încurcat, cu acea fată; dar 
Dumnezeu o avea pe ea în gândirea Lui înainte de întemeierea lumii, şi El a venit s-o purifice pe ea. 
Vedeţi? Apoi El... Ea avea Viaţă Eternă. Vedeţi?

Unde, preotul, ce i-a făcut aceasta lui? Aceasta l-a trimis pe el tocmai înapoi la destinaţia lui. El nu 
avea nimic, să înceapă, numai învăţătură intelectuală.
71

Acum ascultă, prietene, dacă singurul lucru pe care îl ai tu este numai învăţătură intelectuală, tu ia 
ceva diferit de aceasta, şi niciodată nu vei fi în stare să obţii Aceasta fără să ai reprezentare. Acesta 
este motivul că eu cred că veniţi de la est şi vest, nord şi sud; Cuvântul, viu, făcut manifest.

Observaţi acum cum îşi face El drumul Lui cunoscut prin profeţii Lui, de la început. El niciodată nu a 
schimbat acesta.
72

[Porţiune goală pe bandă - Ed.]... salvarea. El a justificat un om; l-a sanctificat; a trimis Duhul 
Sfânt şi Foc, şi a ars păcatul din el, şi a locuit în el, El însuşi.

El face cu pământul, pe care o să-l folosească El într-un plan de răscumpărare, în acelaşi fel. Acesta 
s-a pocăit şi a fost botezat în apă, în... prin Noe. Isus a venit şi l-a sanctificat, scurgând Sângele Lui 
asupra acestuia, şi pretinzându-l. Şi în Pământul Nou care va veni, acesta va trebui să aibă un botez cu
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Foc sfânt, ca să-l cureţe de fiecare demon, fiecare microb, fiecare boală, tot ceea ce există pe el, şi 
să-l înnoiască. „Eu am văzut un Cer Nou şi un Pământ Nou.”

Voi aţi devenit o persoană nouă. Amin! Nu numai unul vechi cârpit, prin a te uni cu o biserică sau să 
încerci să întorci o nouă pagină, ci voi sunteţi o unitate complet nou-nouţă. Dumnezeu îl ia pe omul 
vechi şi îl arde complet, cu Duhul Sfânt şi cu Foc, şi vine El însuşi, trimite jos reprezentarea ta. „Nici un 
om nu poate veni la Mine dacă nu l-a atras Tatăl Meu. Şi tot ce Mi-a dat Tatăl Meu va veni la Mine.” Voi 
vedeţi aceasta? [Adunarea: „Amin.” - Ed.] Acelaşi plan; în acelaşi fel.

Satan era... v-a fi luat de pe pământ, exact aşa cum Satan a fost luat de la voi. Satan nu poate 
deranja; sau, el poate ispiti, dar el nu poate să obţină un Creştin născut din nou. Căci, Dumnezeu, l-a 
văzut, de la întemeierea lumii, şi a trimis pe Isus să-l răscumpere, şi Sângele vorbeşte pentru el. Cum 
poate el păcătui când aceasta nu poate fi văzut, nici chiar, de Dumnezeu? El nici măcar nu... Singurul 
lucru pe care El îl aude este vocea ta. El vede reprezentarea ta. Amin! Aceasta este adevărat. Vedeţi?

73

Prin acelaşi mijloc, căci lumea este unul din atributele Sale întocmai cum voi sunteţi unul din 
atributele Lui. Lumea devine unul din atributele Lui, deoarece aceasta era gândirea lui Dumnezeu, la 
început. Să aibă o lume, să fie pe un Tron, să fie un Rege, să fie un Răscumpărător, să fie un Vindecător, 
acestea sunt atributele Lui.

74

Întocmai ca şi un atribut al vostru. Eu nu pot spune un „stâlp” fără ca să mă gândesc la un stâlp. Eu 
nu pot spune „om” fără să mă gândesc despre om. Şi când mă gândesc despre om, atunci spun „om,” 
gândirea este atributul meu şi expresia este cuvântul. Vedeţi?

75

Ca Isaia, cum putea el să spună, că: „O fecioară va fi însărcinată”? Ce este un gând?

Acum, mulţi din voi se miră cum vine, acel discernământ? Eu am să vă spun. Vedeţi, acesta este un 
cuvânt care-l spun. Şi acesta nu este gândul meu, căci eu nu ştiu. Eu nu ştiu de gândirea despre el. 
Cum pot eu să vă spun cine sunteţi voi şi de unde veniţi, când eu nu vă cunosc? Cum pot să vă spun eu 
ce aţi făcut cu zece ani în urmă, când eu nu v-am văzut niciodată în viaţa mea? Cum pot eu să vă spun 
unde veţi face şi ce veţi face de acum în zece ani? Cum să cunosc eu viitorul? Dar acesta este gândul 
lui Altcineva.

76

„Lăsaţi ca gândul care era în Cristos să fie în voi. Lăsaţi ca gândul care era în Cristos să fie în voi.” 
Vedeţi, atunci aceasta nu este gândirea voastră. Aceasta este gândirea Lui, prin voi. Şi voi nu o să 
exprimaţi propriile voastre cuvinte; voi exprimaţi Cuvintele Lui.

Aceasta este cum de multe ori fraţii devin confuzi, în tălmăcirea limbilor, şi lucrurilor. Vedeţi, ei spun 
lucruri care nu sunt adevărate, ei nu-şi dau seama că acesta-i Satan. Voi ziceţi: „În grădina lui 
Dumnezeu?” Aşteptaţi numai până când terminăm, să vedem dacă aceasta este, sau nu. Neghina şi grâul 
cresc în acelaşi ogor. Ele amândouă trăiesc prin acelaşi soare şi aceeaşi ploaie. Vedeţi?

77

„Dar dacă va fi unul printre voi care este profet. Eu Domnul îi voi vorbi, şi dacă ceea ce spune el se 
împlineşte, atunci acela sunt Eu, vedeţi, căci el nu-şi exprimă gândurile lui. El exprimă gândurile Mele, 
atributele Mele despre lucrurile care trebuie să vină, şi Eu voi folosi gura lui ca să le exprim prin ea. şi 
după ce el le-a spus, ele trebuie să se împlinească. Cerurile şi pământul vor trece, dar Cuvântul Meu 
niciodată nu va da greş.”

Isaia a spus: „O fecioară va fi însărcinată.” Aceasta o stabileşte. Ea o să fie însărcinată. Ce a spus 
Dumnezeu, El face.

Oh, făcute cunoscut, prin profeţii Săi, toate manifestările Lui, deoarece acestea sunt atributele Lui a 
gândurilor Lui exprimate.
78

Acum, iată că acesta era, în această micuţă femeie. Ea era una din atributele Lui. Vedeţi?

Şi acolo era preotul, reprezentând Lumina. El a învăţat aceasta din Biblie. El a învăţat că Dumnezeu 
era Dumnezeu. El a învăţat că sfinţenia era dreaptă. El era învăţat că acolo era o lege a lui Dumnezeu. 
El a învăţat aceasta din cauza unei concepţii intelectuale. Şi el a fost născut din linia corectă. El era un 
Levit, dar el a ştiut aceasta numai prin concepţie intelectuală. Şi când Lumina orei... Vedeţi, el a învăţat 
aceasta, prin ce s-a întâmplat, nu ce se întâmpla; ce s-a întâmplat! Şi când a aflat ce se întâmpla, 
denominaţiunea lui nu a spus nimic despre Aceasta, de aceea el nu avea reprezentare despre Aceasta.

Dar aici era Răscumpărătorul pe pământ la acel timp, ca să răscumpere acele atribute ale lui 
Dumnezeu, şi ea a primit aceasta. Ea niciodată nu a pus întrebări acesteia. Ea a spus: „Când vine Mesia, 
El va face aceasta,” şi asta a stabilit-o. Şi ea văzuse aceasta făcându-se, astfel... El a spus: „Eu sunt 
Mesia,” astfel că a stabilit aceasta. Fără alte întrebări. Ea doar a plecat, să spună tuturor: „Veniţi, să 
vedeţi pe Cine am găsit eu.”

79

Aceste  procese  ne  face  pe  noi  curaţi,  un  templu  pentru  locul  Lui  de  locuinţă:  justificarea,80
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sanctificarea, botezul cu Duhul Sfânt cu Foc. Acesta face purificarea la acest templu (al nostru).

Astfel, cum cadrul lumii vechi nu s-a distrus, prin apă când aceasta a fost spălată; cadrul planetei, 
vechiul cadru, tot noroiul, toată materia pe care Dumnezeu a pus-o pe pământ, nu a fost distrusă când 
prima lume a fost distrusă. Şi Biblia a spus că a fost „distrusă,” dar niciodată nu a distrus cadrul. 
Aceasta a distrus numai păcatul şi pe păcătoşii care erau pe pământ. Lucrarea de bază a rămas.

81

Dar, voi vedeţi, cum justificarea, cum voi Baptiştii şi Metodiştii vreţi să vă gândiţi despre ea, doar 
justificarea, crezând şi fiind botezat, aceasta nu este destul. Voi vă veţi rătăci drept înapoi în lucrurile 
lumii, vă scurtaţi părul şi purtaţi pantaloni scurţi, şi multe altele. Vedeţi, acolo nu s-a întâmplat încă 
nimic. V-aţi uitat doar înapoi şi aţi văzut că aţi făcut-o greşit.

82

Ce a făcut justificarea pentru lume? Niciodată nu a făcut un lucru pentru ea; a început-o din nou, 
cu tot atâta păcat cât era odată. Acesta este felul în care o face un om, şi aceasta este totul după 
cum merge mai departe.

83

Acesta este felul în care marele evanghelist, Billy Graham, s-ar cuveni să vadă. El a spus: „Eu merg 
şi am treizeci de mii de convertiţi, vin înapoi într-un an şi nu mai am treizeci.” Aceasta este tot până 
unde au mers. Vedeţi? Şi, desigur, ei se pocăiesc. Eu cred că ei se pocăiesc; cei mai mulţi dintre ei, sau 
câţiva dintre ei, cel puţin. Dar aceasta nu este tot ce trebuie. Aceasta o dovedeşte aici.

84

Acum, astfel cadrul lumii vechi nu a fost distrus prin apă. Lumea a fost doar spălată jos. Aceasta a 
primit botezul ei. Ea a fost botezată.
85

Aşa va rămânea cadrul, deşi va fi arsă prin Foc. Acesta nu va distruge pământul, vedeţi, va distruge 
numai păcatul care este pe el.

Observaţi aici, unii dintre voi învăţaţi ai Bibliei, în special Doctor Dale care se uită la mine. Observaţi 
în Petru, în capitolul 2 din Petru aici, mai degrabă, capitolul 3, el foloseşte cuvântul „lume,” ca un cuvânt 
Grecesc cosmos, care înseamnă: „ordinea lumii.” „Pământul va trece, topeşte elementele cu căldura 
ferventă.” Vedeţi? Nu înseamnă că pământul, planeta, o să treacă. Ci lumea, cosmos, politicile, păcătoşii, 
sistemele, păcatul, bolile, microbii, totul ce era rău, se va duce. Fiecare lucru care odată...

Dumnezeu a scuturat odată cerurile, dar de data aceasta El a spus că El va scutura pământul, 
cerurile şi pământul... „El a scuturat pământul,” mai degrabă: „şi atunci de data aceasta El va scutura 
cerurile.” Vedeţi? „Că noi primim o împărăţie care nu poate fi mişcată.” Aceasta este o împărăţie Eternă. 
Priviţi cum merge el la aceasta.

Notaţi aici. Petru a zis: „Şi va topi cu călduri înflăcărate, şi lucrările din ea arse,” nu planeta. 
„Lucrările din ea,” lucrările omului, toţi politicienii lor şi schemele lor, şi toate denominaţiunile lor şi 
schemele făcute de oameni, se vor duce toate când acesta va arde.

86

„Şi cerurile vor trece cu un mare zgomot.” Aţi observat aici? „Cerurile vor trece cu un mare zgomot.” 
Ascultaţi! Întregul pământ va fi în flăcări, şi va aprinde gazele care sunt în pământ şi-l va exploda. 
Aceasta este exact. Vorbea... Biblia a spus aici. Petru a spus: „Şi cerurile vor trece, şi pământul, cu un 
mare zgomot.” O astfel de explozie va zgudui aceasta, oh, Doamne, căci aceasta trebuie să omoare 
fiecare boală, fiecare scaiete, fiecare spin. Fiecare lucru care trebuie să fie făcut. Focul îl va arde. Şi, 
amintiţi-vă, acesta nu este totul împreună numai un foc literar, acesta este de asemenea un Foc sfânt, 
vedeţi, care-l va lua pe Satan şi pe toţi ai lui, pe toţi diavolii. „Amândouă cerul şi pământul,” amin: „vor 
trece,” omorând toţi microbii, toate insectele, toată viaţa naturală de pe el şi în jurul lui, chiar şi H20 
(apa) va exploda. Gândiţi-vă la aceasta. Vorbeşti despre un zgomot!

87

Voi credeţi că acel zgomot mic de aici din Tucson era ceva, când El a deschis cele şapte Peceţi, 
care a scuturat ţara de jur împrejur, şi a cauzat discuţia. Aşteptaţi până când acest pământ primeşte 
botezul lui!

Ştiţi, când un om primeşte botezul cu Foc, acolo sunt o mulţime de zgomote în jur. Ei cred că este o 
ruşine, să auzi oamenii plângând şi strigând aşa. Aşteptaţi numai până îşi va primi botezul acest pământ! 
Da, aceasta va explica.

88

Va exploda, H20, apa, că Biblia spune aici în Apocalipsa 21: „Şi marea nu mai era,” a explodat-o. 
Aceasta va schimba întreaga suprafaţă a întregului pământ. Ea va exploda şi va zbura în bucăţi. În toată 
partea din afară, scoarţa, şi sute de picioare sub acesta, el va fi simplu complet demolat. Atmosferele, 
gazele care sunt acum în pământ, unde ei găsesc că acele rachete nu pot trece prin aceasta, o mare 
sferă acolo sus, sus de tot într-un fel de sferă că acolo sunt toate felurile de gaze, spun ei; şi acestea 
vor arde. Urgia sfântă a lui Dumnezeu va veni asupra lui, vedeţi, şi-l va purifica, îi va schimba întreaga 
suprafaţă.

Acum, mulţi dintre voi care vor să pună jos acest cuvânt, cuvântul Grecesc: „va trece.” Acesta vine89
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de la cuvântul... eu a trebuit să-l găsesc. Eu mă gândeam: „Cum are să treacă această lume, şi totuşi 
noi urmează să locuim pe pământ?” Dar dacă voi observaţi, unii dintre voi persoanele care vor să-l pună 
jos, eu vi-l voi silabisi. Eu nu l-am putut pronunţa, p-a-r-e-r-e-c-h-o-m-i-a. Eu nu ştiu cum se pronunţă 
acesta.

Acum, în acest fel, aşa cum am spus, când eu obţin... Când inspiraţia mă atinge pentru ceva, atunci 
eu merg înapoi să găsesc cuvântul. Acum, aici, eu nu pot silabisi cuvântul, sau eu nu pot… eu nu-l pot 
pronunţa. Dar, în aceasta, Domnul totuşi mi-a dat o cale. Eu mă duc şi aflu ce înseamnă acel cuvânt, 
atunci eu îl am. Vedeţi? Apoi îl am, iarăşi. Vedeţi?

Cerurile şi pământul vor trece, acum, acest cuvânt înseamnă: „Trecând de la o formă la alta.” 
Aceasta nu înseamnă „nimicire,” aşa cum cuvântul Englezesc ar însemna, va trece, aceasta înseamnă 
nimicire. Dar cuvântul Evreiesc, sau cel Grecesc aici, nu înseamnă a trece; acesta înseamnă: „Trecerea 
de la un lucru la altul.” Uitaţi-vă, ci: „A trece de la o condiţie,” spune acesta: „la alta.”

Acum observaţi, Pavel l-a folosit acesta, dacă vreţi să citim acum. Puneţi-l jos, voi puteţi citi 
aceasta mai târziu. În Tit 3:5, Pavel foloseşte acelaşi cuvânt, înseamnă regenerarea omului, acel om 
trece dintr-un păcătos într-un sfânt, nu nimicit complet. Când un om este schimbat, el nu este nimicit, 
ci el este o persoană schimbată. El a fost schimbat din ce a fost în ce este, nu nimicit.

90

Isus a folosit acelaşi cuvânt în Matei 19:28; acum, nu 28:19. Acum, 19:28, El le-a zis: „Veţi şedea 
cu Mine în împărăţia Tatălui Meu, regeneraţi,” vedeţi: „schimbaţi,” când voi sunteţi schimbaţi. El a folosit 
acelaşi cuvânt.

91

Şi El a folosit acelaşi cuvânt când El a spus, despre mânz, a zis: „Dezlegaţi mânzul şi lăsaţi-l să se 
ducă.”

A spus acelaşi lucru la învierea lui Lazăr: „Dezlegaţi-l! Schimbaţi-l! El a fost legat; lăsaţi-l să plece!”

Ce înseamnă aceasta? Pământul va fi dezlegat din strânsoarea Satanei. Acesta va fi dezlegat. Va fi 
dezlegat de politici, va fi dezlegat de sistemele denominaţional religioase; ca să fie folosit pentru 
împărăţia lui Dumnezeu, ca să fie stabilită aici pe pământ. Dar atâta timp cât acesta este în mâinile 
Satanei, politicile... Satan dirijorul pământului, el îl stăpâneşte; aceasta i-a aparţinut lui, dar acum 
Cristos l-a răscumpărat.

Odată, eu eram proprietatea lui, dar nu acum. Odată, acea femeie mică era proprietatea lui, dar nu 
acum. Vedeţi, El a venit să ne dezlege din strânsoarea acestuia. El a dezlegat strânsoarea păcatului, lui 
Satan, asupra vieţii mele, asupra vieţii tale, iar acum noi nu suntem ai lui.

92

Voi m-aţi auzit adesea spunând, în rugăciune, „Ia-ţi mâinile jos de pe proprietatea lui Dumnezeu”? 
Vedeţi? Amin! Aveţi credinţă să vă pretindeţi ce este al vostru. Acesta este dreptul vostru. „Ia-ţi mâinile 
jos de pe ea!” „Ia-ţi mâinile jos de pe el!” Vedeţi, credinţa va face aceasta. Oh, Doamne! Nu nimicit, ci, 
numai: „Ia-ţi mâinile jos de pe acesta,” să-l dezlege, îl lasă să plece, acesta trece. Acesta se schimbă.

Pământul se va schimba. Politicile se vor schimba. Religiile se vor schimba. Denominaţiunile se vor 
duce. Politicile se vor duce. Împărăţia lui Dumnezeu va fi stabilită.

Noi citim în Ioan, citim Ioan în Apocalipsa 6:14, vedeţi: „Acesta s-a strâns ca un sul.” Biblia spune... 
că acesta... Ioan a spus: „Eu am văzut cerul şi pământul strângându-se ca un sul.” Ioan Apocalipsa 
6:14.

93

Isus a spus: „Cerurile şi pământul se vor duce,” sau, în alte cuvinte: „Cerurile şi pământul se vor 
schimba.” Vedeţi, a folosit acelaşi cuvânt acolo din nou.

Nu, nu nimicit. Căci, mai târziu, în Apocalipsa 21:2 la 24, el a văzut Noul Ierusalim venind jos de la 
Dumnezeu din Cer, şi şezând pe acest pământ. Aceasta nu înseamnă că el va fi nimicit. Sistemele vor fi 
schimbate.

Daniel a văzut acelaşi lucru. O Stâncă a izbit lumea, a fost despicată fără mâini; şi întreaga imagine 
a sistemelor a fost zdrobită şi a devenit ca pleava pe pământ la treieratul de vară, şi a luat-o vântul. Şi 
Stânca, însăşi, a crescut într-un Munte măreţ care a acoperit pământul. Priviţi acel Munte acum, numai 
puţin. Acel Munte a acoperit pământul.

94

De asemenea, noi aflăm aici, acolo în, de asemenea, în Apocalipsa acolo, a spus: „Regii Noului 
Pământ vor aduce onoarea şi slava lor în el.” Pe pământ, şade... Noul Ierusalim şade pe acest pământ. 
Vedeţi, el doar s-a schimbat.

Tu eşti acelaşi om, în statură, care ai fost când Dumnezeu te-a chemat, aceeaşi femeie. Dar, vedeţi, 
ce a făcut, aceasta era o regenerare. Viaţa veche s-a dus. Dorinţele vechi s-au dus. Când, obişnuiai să-
ţi placă să bei, şi să înjuri, să te cerţi, să te încurci, să alergi împrejur, şi să fii imoral, aceste lucruri au

95
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murit numai. Vedeţi? Dar acum voi sunteţi folosiţi... Atunci voi aţi fost unealta lui Satan; acum sunteţi 
răscumpăraţi.

Şi aceasta este ceea ce lumea va fi, în acelaşi fel, răscumpărată. Ceruri Noi şi un Pământ Nou.

Exact ca şi voi: „Voi sunteţi o creatură nouă.” Şi cuvântul Grecesc de acolo, oricine ştie, a spus: „Voi 
sunteţi o creaţie nouă.” Amin! O creaţie nouă în acelaşi templu vechi. Aleluia. Priviţi ce se întâmplă acum 
aici. Glorios! Este în ordine.

Acum noi aflăm că acest pământ va ţinea regii pământului.96

Şi, iarăşi, în Matei 5:5, Isus a spus: „Cei blânzi vor moşteni pământul.” Acesta nu o să fie, că noi o 
să avem un alt pământ. Acesta o să fie acelaşi pământ. Eu încerc să vă dau planul de răscumpărare, 
înainte, dacă eu nu vă dau nimic altceva, vedeţi. Botezul cu Foc, pe pământ, este numai ca să-l purifice 
şi să-l facă potrivit pentru blânzii Lui, ca să locuiască pe el. Vedeţi? Oh!

Aşa cum El ne-a făcut nouă, creaţiei Lui, ca să locuiască înăuntru. Înainte ca El să poată veni în 
aceasta. El a trebuit să ne dea botezul cu Foc; apoi Duhul Sfânt vine înăuntru şi locuieşte, botezul cu 
Foc. Apoi, când tu primeşti acel botez cu Foc, atunci Duhul Sfânt vine înăuntru. Ce? Cum vine Acesta, 
Acesta arde afară din tine, fiecare lucru care este contrar cu Cuvântul. Vedeţi? Acesta nu va mai crede 
nimic altceva ci numai Cuvântul, deoarece Acesta este Cuvântul. Vedeţi? Vedeţi? Vedeţi?

Acum, aceasta-i despre ceea ce vorbeam noi zilele trecute, evidenţa Duhului Sfânt. Vedeţi? 
Evidenţa Duhului Sfânt este atunci când tu poţi primi Cuvântul; nu ceva sistem, ci să ai o înţelegere 
clară. Cum ştii că Cuvântul este clar, înţeles Acesta? Priviţi că Acesta se adevereşte Singur.

97

„Bine,” spuneţi voi: „Eu văd că acesta face asta, şi cealaltă.” Oh, da, neghina trăieşte în acelaşi fel. 
Vedeţi?

Dar acesta trebuie să fie întregul Cuvânt. Ca să fii Mireasa, tu trebuie să fii o parte din El. El este 
Cuvântul. Vedeţi? Şi ce parte din El este aceasta? Cuvântul care este promis pentru această zi când El 
îşi cheamă Mireasa Lui. Fii o parte din aceasta. Înţelegeţi? Acum, nu pierdeţi aceasta acum. Observaţi.

Şi El îl face un loc potrivit ca să locuiască în Eternitate.

Observaţi, aceasta încă nu se referă la... Această domnie de un Mileniu, cei o mie de ani, nu este 
Noul Pământ. Vedeţi, domnia Mileniului este o domnie diferită. Aceasta este în ceea ce intrăm noi. 
Mileniul, dar acesta nu este Noul Pământ şi Noul Cer. Nu, nu. Acesta este numai un loc de odihnă, 
vedeţi, o perioadă de odihnă, nicidecum nu Pământul Nou şi Cerurile Noi; căci, vedeţi voi, în Mileniu noi 
avem lucruri care nu vor intra în Acesta. Acesta este un model despre vechea ziuă a şaptea, afară la 
Eden; ziua a şaptea, după ce El a făcut lumea. În ziua a şaptea, El s-a odihnit în Eden, şi Mileniul.

98

Vedeţi, lumea are acum aproape vârsta de şase mii, de ani. Vedeţi? Şi la fiecare două mii de ani 
aceasta a avut o distrugere. Vedeţi?
99

Primii două mii de ani, a venit potopul, şi El a botezat pământul cu (ce?) apă.

Următorii două mii, Isus a venit să-l sfinţească şi să-l pretindă, şi-a vărsat Sângele Lui pe el, şi l-a 
numit că-i al Lui. În ordine.

„Eu voi veni din nou,” uh-huh, acum ca Rege cu Regina Lui, şi următorii două mii de ani (ce o să facă 
El?) El vine şi dă perioada Lui de odihnă.

Şi apoi îl arde, şi-l pretinde pentru ai Lui; şi-i pune pe ai Lui Proprii înapoi pe el.

Şi observaţi, nu lumea perfectă, acest Mileniu, este un model al zilei a şaptea. Apoi vine Judecata 
Tronului Alb. Vedeţi, noi avem încă judecată. Noi suntem încă în timp, în Mileniu. Aceasta este o zi, o mie 
de ani. Acesta este un element de timp. Nu, nu amestecaţi pe acesta cu Noul Pământ, acum, pentru că 
nu este.

100

Voi aţi putea să-mi spuneţi mie. Acum eu simt numai că cineva ar putea să-mi spună mie, că: 
„Acum, Frate Branham, ce ai de gând să faci acum? Tu ţi-ai sfârşit şepţii tăi complet. Unde ai de gând să 
mergi acum? Acum, tu eşti un adept al harului.” Care, eu sunt. Eu cred că şi Dumnezeu, este. Observaţi, 
notaţi. „Tu ieşi din modelul de repartizare. Căci, dacă tu ai de gând să pui ceva în afara acelei zile a 
şaptea, cum ai de gând să o faci? Încotro vei merge acum?”

În ordine, eu vă fac atenţi la ceva, vedeţi. Vedeţi? Nu, eu nu sunt, eu nu sunt afară din repartizare, 
încă. Eu am o altă Scriptură aici. Şi, vă amintiţi, că toată Aceasta trebuie să se împlinească, fiecare 
bucăţică din Ea. Vedeţi?

Acum voi spuneţi: „Frate Branham, tu încerci să pui ceva acolo departe în afara celei de a şaptea zi,101
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acea a şaptea zi de sabat.”

Cum Dumnezeu a făcut pământul şi a lucrat şase zile, şi s-a odihnit a şaptea, era numai un model de 
timp, timp. Dar eu tocmai ziceam aici, că noi devenim Eterni.

„Astfel unde este modelul tău acum? Tu ai spus că eşti un tipologist. Astfel, tu, tu ţi-ai terminat 
acum din tipuri.” Nu, eu nu le-am terminat. Haideţi să vedem dacă le-am terminat.

Să mergem la Leviticul, înapoi în capitolul 23 din Leviticul. Acum aş vrea ca voi să observaţi în 
Leviticul, unde noi am fost în ultima duminică, sau ultima... Aceasta este care îmi dă ideea, tocmai aici. 
Capitolul 23 din Leviticul, şi versetul 26.

102

Acum amintiţi-vă, că sunt şapte zile de sărbătoare. Sărbătoarea trâmbiţelor, o sărbătoare a 
corturilor, sărbătoarea legănării snopului,... Toate acestea, acolo sunt şapte zile de sărbători mari, care 
erau numai un tip al celor Şapte Epoci ale Bisericii. Şi vă amintiţi câte sabate erau între una şi cealaltă? 
Vedeţi, şapte sabate între cincizecime şi trâmbiţe, care erau Şapte Epoci ale Bisericii. Şi erau şapte zile 
de sărbătoare, care reprezintă cele Şapte Epoci ale Bisericii. Ţineţi numeralele voastre în funcţie.

Spuneţi: „Bine, acum, Frate Branham, tu le-ai terminat. Le ai pe cele şapte.”103

În ordine, hai să luăm ultima sărbătoare, care era sărbătoarea corturilor. Acum observaţi aici în 
versul 36.

Timp de şapte zile să aduci DOMNULUI jertfe mistuite de foc: a opta zi să aveţi o 
adunare de sărbătoare ... o adunare de 
sărbătoare; şi aduceţi DOMNULUI jertfe mistuite de foc; aceasta să fie o adunare solemnă; 
să nu faceţi nici o lucrare de slugă în timpul ei.

(acolo este un alt timp de sărbătoare care vine)

Acum noi avem o a „opta zi.” Acum, există şapte zile, dar noi vorbim aici despre a „opta zi,” de 
adunare sfântă, adunare. Observaţi: „Să nu lucraţi în aceasta.” A opta zi, este (ce?) înapoi la ziua întâi. 
Păi, aceasta vorbeşte de Eternitate, cum ea se roteşte în jur fără un loc de oprire. Amin. Vedeţi voi 
aceasta? [Adunarea spune: „Amin.” - Ed.]

Observaţi, aceasta era de asemenea peste această a opta zi. Ultima zi, ziua de sărbătoare a 
corturilor, observaţi după aceasta, după ultima zi de sărbătoare, după ultima Epocă a Bisericii, după 
ultimele şapte zile complete pe pământ, după Mileniu, că vine această Convocare Sfântă.

104

Amintiţi-vă, aceasta este sărbătoarea corturilor, a corturilor: „locurile de adunare.” Amin! Unde: „În 
Mileniu,” Biblia spune: „ei o să construiască case; şi ei o să le locuiască.”

Dar în Pământul Nou, El s-a dus deja şi a pregătit locul. Acesta este construit. Noi nu avem nimic de 
a face cu construcţia acestuia. Amin. Etern! Oh, eu iubesc acest Cuvânt! Doamne! O Convocare Sfântă, 
ziua a opta. Care, există numai şapte zile. Atunci în ziua a opta, care vine iarăşi înapoi la ziua dintâi, 
vine drept înapoi la ziua întâia, ziua a opta este o Convo-... Convocare Sfântă.

Observaţi, şapte zile, au numai de a face cu vechea creaţiune, timpul lumii. Şapte zile, acesta este 
Mileniul, ziua de odihnă. Cum Dumnezeu a lucrat şase zile, s-a odihnit a şaptea; Biserica lucrează şase 
zile, şi se odihneşte a şaptea, dar voi încă sunteţi în elementul timp. Eu nu vorbesc despre Eternitate.

105

Dar, vedeţi, acolo nu este un astfel de lucru ca opt zile; mergeţi înapoi la prima zi iarăşi, vedeţi, 
prima zi.

Sabatul vorbeşte despre vechea lege, care urma să se ducă. Ţinerea sabatului, care „s-a dus,” sau, 
eu am spus, că „s-a schimbat cu altul.” Acesta nu s-a dus; acesta s-a schimbat numai de la legea 
veche, prin ţinerea unei anumite zile din săptămână.

106

Isaia, capitolul 19, a spus, eu cred 28:19, spune: „Învăţătură trebuie să fie peste învăţătură; aici 
puţin, şi acolo puţin.” „Ţineţi strâns de ceea ce este bun.” „Căci cu buze gângave şi alte limbi voi vorbi 
poporului acestuia, şi aici îi ce a rămas.” Vedeţi?

Voi intraţi în Viaţă, nu ţinând o zi sau umbre. Pavel a spus, acolo în Evrei capitolul 4. „Voi ţineţi zile şi 
umbre, şi alte lucruri ca acestea; mie-mi este teamă de experienţa voastră.” Vedeţi, noi nu trecem în 
anumite zile şi porunci. „Voi aţi trecut de la moarte la Viaţă Eternă,” nu zile şi vremi. Voi aţi trecut în 
Eternitate. Aceasta este sfântă convo-... convocare, convocare, adică.

Şapte zile, priviţi, care „vor trece,” sau, eu am spus, se vor „schimba în alta.” Opt zile au de a face 
cu noua creaţiune, vedeţi, nu creaţiunea veche. Opt zile este noua creaţiune.
107

Căci, aceasta era a opta zi în care Domnul nostru a înviat din morţi. Acolo este cealaltă convocare a 
voastră, sfinţenia; neconsiderând sabatele, nicidecum, sau sărbătoarea corturilor, sărbătoarea aceasta, 
şi sărbătoarea cincizecimii. Isus a înviat din morţi, pentru justificarea noastră, în ziua a opta. După cele



17Casa Viitoare A Mirelui Ceresc Şi Mireasa Pământească

şapte sabate, sau şapte zile. Epocile celor Şapte Biserici, Isus a înviat din morţi. A opta zi, care este o 
convocare sfântă, vedeţi, care este prima zi.

Vedeţi, voi aţi, trecut prin timp, şi aţi ajuns iarăşi în Eternitate; nu prin ţinerea de zile, şi ţinând 
sabatele; şi lunile noi, şi lucruri ca acestea. „Dar aţi trecut,” v-aţi schimbat forma; nu nimiciţi. Glorie! 
„Dar trecuţi din moarte la Viaţa Eternă.” Oh, ce ne învaţă pe noi Biblia! Vedeţi, trecuţi de la una la 
cealaltă.“

În ordine: „Trecut,” vechiul sabat a trecut. Isus a înviat a opta zi. Aceasta a fost o zi solemnă, 
sfântă. Şi aceasta nu era o zi; că ziua, un timp, a fost expirată. Aceasta a trecut în Eternitate. Vedeţi, 
aceasta a oscilat înapoi la prima zi iarăşi. Înţelegeţi?

108

Eternitatea este ca un inel. Voi nu puteţi găsi la acesta nici un colţ. Voi nu puteţi găsi nici un punct 
de oprire într-un cerc perfect. Voi tot mergeţi şi mergeţi încontinu. Mie nu-mi pasă cât de departe 
mergeţi, voi încă o ţineţi mergând. Voi puteţi începe să mergeţi în jur aşa; mergeţi prin duşumea, mergeţi 
prin pământ, mergeţi în afara pământului, voi încă continuaţi să mer-... [Spaţiu gol pe bandă-Ed.]

Toate lucrurile care au fost create aici jos, sunt pervertite, nu create, de Satan, vor cădea afară 
când marele clopot de aur va bate şi o Trâmbiţă va suna.

Şi acolo în urmă la început, unde stâlpul de legătură a fost făcut în Eden, când omul a venit pe 
pământ şi el a căzut, un mieluşel şi-a vărsat sângele lui, acela a vorbit despre măreţul Miel că va veni 
să-şi verse Sângele Lui. Calvarul a ridicat crucea, care a legat pentru Vechiul Testament; acelora care 
îndreptăţiţi, s-au uitat după Aceasta. Şi în această nouă distribuire, la Venirea Domnului, la Noul Pământ, 
frânghia de salvare (Sângele, Puterea răscumpărată despre care vorbesc, şi prin acelaşi sistem a 
răscumpărat şi pe om şi pământul) se va ridica sus iarăşi în Eternitate, şi Lacul de Foc va consuma totul 
ce este necredincios şi nepredestinat la Aceasta. Înţelegeţi voi?

Observaţi, a opta zi, Isus a înviat pentru justificarea noastră. Regele Etern, cu împărăţia Eternă în 
care să fii botezat, la Viaţa Eternă. Nu şapte zile; nimic nu a avut de a face cu vreuna din zile. Aceasta 
vorbeşte despre o altă venire Eternă; vorbeşte despre un timp Etern, Lumea despre care vorbesc eu.

109

Şi, notaţi, după cincizeci de zile, sau şapte sabate de atunci, va veni iarăşi o altă convocare sfântă. 
Ce s-a întâmplat? Duhul Sfânt s-a pogorât în Ziua Cincizecimii, în ziua a şaptea... Sau, mai degrabă, în a 
opta zi, a opta zi, s-a pogorât în a opta zi. Era şapte sabate mai târziu, exact, după învierea Lui, 
înţelegeţi; astfel aceasta ar fi de şapte ori aceea din nou, o aduce roata drept înapoi la prima zi de 
săptămână din nou, exact. Înţelegeţi?

110

Acolo este convocarea voastră sfântă, nu are nimic de a face cu lucrurile literar. Este în afara 
acestuia. Aceasta este în Împărăţia lui Dumnezeu, cu Viaţă Eternă, cu predestinaţii care niciodată nu au 
început. Aceasta nu a început niciodată în vreuna din zile. Voi nu aţi fost salvaţi în vreuna din zile. Voi 
aţi fost întotdeauna salvaţi. Amin. Isus a venit numai să răscumpere aceasta; dar voi aţi fost salvaţi, de 
la început, deoarece voi aţi avut Viaţa Eternă, de la început.

111

Peştele păstrăv niciodată nu poate fi ştiucă sau mormoloc. El poate fi în aceeaşi apă cu el, dar el a 
fost, de la început, un păstrăv. Plasa numai l-a prins pe el, vedeţi, dar el a fost aşa de la început. Acolo 
este aceea...

112

Acum, noi nu suntem afară din repartizări. Nu-i aşa? Noi suntem chiar în Scriptură. Cincizeci de zile 
mai târziu, aceasta a venit.
113

Vedeţi, opt nu poate fi numărat cu săptămână. Înţelegeţi, aceasta nu poate fi numărat, opt zile într-
o săptămână. Voi nu o puteţi face, vedeţi, deoarece există numai şapte zile într-o săptămână. Număraţi 
în orice fel aţi vrea. Duminica este prima zi din săptămână. Vedeţi, voi număraţi şapte, şi trebuie să vă 
întoarceţi să începeţi iarăşi de la început. Număraţi şapte, veniţi înapoi şi mergeţi acolo iarăşi. Vedeţi?

Şi noi am trăit prin toate aceste modele aici, dar, când atingeţi a opta, voi mergeţi înainte în 
Eternitate. Voi nu veniţi prin legi, şi ritualuri, şi porunci. Voi veniţi prin predestinare. Amin! [Fratele 
Branham îşi bate palmele împreună de trei ori - Ed.] Acolo este o veritabilă, adunare sfântă! Vedeţi? Şi 
noi sfârşim a şaptea epocă a bisericii, epoca bisericii, epoca Penticostală. Voi vedeţi aceasta? Noi intrăm 
în acea convocare sfântă. Noi intrăm în acea adevărată, veritabilă Eternitate, unde este chemată 
Biserica; nu în vreo staţiune, vreo denominaţiune, ci în Eternitate cu Regele lor Etern. Vedeţi? Noi nu 
avem aceea deloc, acolo nu mai este un astfel de lucru ca zile, şi lucruri, şi vremi. Voi aţi trecut în 
Eternitate, de unde aţi venit. Voi aţi fost Acolo, de la început. Vedeţi?

114

Dacă voi aveţi Viaţă Eternă, există numai o singură formă, care este Dumnezeu, iar voi sunteţi un 
atribut exprimat. Vedeţi? Dacă voi... Dacă voi nu sunteţi, voi nu o să fiţi acolo, oricum. „Nici un om nu 
poate veni la Mine dacă nu l-a atras Tatăl Meu.” Vedeţi? Care: „Trece,” toate aceste lucruri vechi; dar 
aceste Lucruri nu vor trece, astfel aceasta vorbeşte despre Eternitate. Duhul Sfânt este Etern. Atunci,

115
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voi sunteţi în Eternitate, unde aţi fost tot timpul, dar voi aţi recunoscut numai ce s-a întâmplat.

Vedeţi, voi aţi fost făcuţi pentru un scop Etern, deoarece voi eraţi manifestarea unui atribut care 
era în Dumnezeu, care s-a gândit despre voi şi v-a exprimat; şi El a făcut un pământ din care să vă 
scoată, şi să vă facă o fiinţă umană. Şi a venit păcatul şi a pervertit calea Lui. Voi aţi venit, oricum, dar 
aţi fost pierduţi cu lumea. Astfel El a venit şi v-a răscumpărat, atributul exprimat, şi de asemenea a 
răscumpărat acest pământ prin acelaşi fel. Apoi, scopul Lui rulează înainte. Vedeţi? Oh! Aleluia! Oh, 
aceasta îmi face atât de mult bine, gândind numai la ce este pus înainte!

Acum, în Efeseni 1:10, aceasta este chemată... Acum, dacă puneţi aceasta jos, Efeseni 1:10, este 
numită, nu o repartizare, nu ziua a şaptea. Aceasta este numită: „Plinătatea timpului.” Şi când 
„plinătatea timpului” a venit, aceasta este când timpul a fost îndeplinit. Când nu mai este mai mult timp, 
atunci voi intraţi în Eternitate, după ce epoca a şaptea a bisericii s-a terminat, şi aceasta este; epoca 
lui Luther s-a terminat, epoca Metodiştilor s-a terminat, epoca Penticostală s-a terminat. Şi acum voi 
mergeţi în… Ce? Eternitate; nu mai sunt alţi şapţi, nu mai sunt alţi trei, nu mai sunt alţii. Ei sunt în 
Eternitate, unde nu mai este astfel de timp ca numere, şi vremi, şi alte lucruri. Amin! Oh, Doamne! Voi 
vedeţi aceasta acum?

116

Sau, după ce timpul s-a împlinit, tot păcatul este dus, luat de-o parte, la Mileniu, la marele Tron Alb 
de Judecată. (Un model, prin Duhul Sfânt.) După ce lumea este în flăcări şi botezată, cu botezul ei de 
Foc sfânt din Cer; tot păcatul este dus, toţi microbii sunt duşi, toţi diavolii sunt duşi, toate imp-, ispitele 
sunt duse, tot răul este dus. (În model acum.) Atunci ce face Dumnezeu? El poate să se aşeze pe 
pământ, vedeţi, deoarece tot păcatul este dus.

117

Acesta este acelaşi lucru pe care îl face El când vă dă El vouă botezul cu Duhul Sfânt cu Foc. El 
poate veni să locuiască cu voi, şi noi putem şedea în locurile Cereşti în Isus Cristos, deoarece noi 
suntem deja în El. Nu noi „vom fi.” Noi suntem acum şezând în Isus Cristos. Cum ajungem noi în acesta? 
Printr-un botez al Duhului Sfânt. „Printr-un singur Duh noi suntem cu toţii botezaţi în Cristos,” în care, 
suntem acum. Nu vom „fi” în Cristos; noi suntem! El este marele Rege spiritual peste Duhul care este în 
noi, deoarece noi am fost în El de la început.

118

Vedeţi, Dumnezeu, la început, când El s-a gândit despre voi şi s-a gândit despre alţii aşa, s-a gândit 
despre El însuşi să fie tangibil. Acestea erau gândurile Lui. Vedeţi? Astfel, El şi-a exprimat gândurile Lui 
prin cuvânt. El a spus: „Să fie.” „Să fie,” şi acestea erau. „Să fie,” şi acolo era.

119

Apoi, după un timp. El a continuat să zică „să fie,” până când poporul a spus, într-o zi: „Să nu ne 
mai vorbească Dumnezeu!”

El a zis: „Acum Eu am să le vorbesc printr-un profet.” Vedeţi? „De acum înainte, Eu am să le vorbesc 
printr-un profet.”

Şi profetul a spus: „Acolo va veni; acolo va fi,” şi a fost, şi a fost. Şi a fost, şi a fost, vedeţi, 
întocmai aşa. Înţelegeţi voi acum?

„Plinătatea timpului” a venit după ce timpul a fost împlinit. Păcatul este dus, după botezul lumii, după 
ce botezul lumii îl face un loc potrivit; fără boli, fără microbi, fără spini, fără scaieți; fără moarte, fără 
tristeţe, fără dureri de inimă; fără îmbătrânire, nimic ca să reprezinte moartea; nimic rău; totul corect; 
nimic natural. Etern!

120

Atunci, atributul Lui este exprimat deoarece acesta a fost acolo, întâi, de la început. Aceasta este 
ceea ce a gândit El. [Fratele Branham ilustrează la tablă - Ed.]
121

Şi atunci ce s-a întâmplat? El a aşezat pe Adam şi Eva aici pe pământ, şi a zis: „Înmulţiţi-vă acum şi 
umpleţi pământul.” Trupurile lor erau toate aşezate aici, ca voi să mâncaţi şi să vă faceţi trupul vostru. 
Acesta este felul pe care El l-a avut să facă aceasta.

Dar păcatul a venit şi i-a întrerupt planul Lui. Timpul se desfăşoară înainte, în acelaşi fel.

Dar ce a făcut Isus? Dumnezeu a venit jos şi s-a exprimat pe Sine însuşi în forma unui Om, o fiinţă 
umană; şi-a dat viaţa Lui, în loc să stea aici. Care, El era Regele, dar El s-a dat pe El însuşi ca să-i 
răscumpere pe restul. Voi înţelegeţi?

122

Şi când toate acestea s-au terminat, atunci aceasta este retrasă înapoi, şi scopul lui Dumnezeu 
este îndeplinit. Acolo este Regele Etern din nou cu supuşii Lui Eterni, exprimaţi în trupuri umane, exact în 
felul în care se întâmplă; păcatul este luat de-o parte; diavolul este dus; totul este făcut acum.

Ce va face aceasta? Acest pământ nu putea fi un loc pentru Cer să șadă acum. Priviţi la aceasta, la 
păcat. El trebuie să fie purificat.
123

Nici un om, nici o persoană, nici o femeie, băiat, fată, mie nu-mi pasă cine este el, este potrivit să
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meargă la amvon, sau chiar să pretindă că este Creştin, fără ca să fie umplut cu Duhul Sfânt. Voi nu 
aveţi dreptul la Cina Domnului, sau ceva împărtăşire, sau spălarea picioarelor, sau orice lucru, până când 
nu aţi fost purificaţi de către Focul Sfânt al lui Dumnezeu.

Nici un om nu are dreptul să predice fără să, ca Moise, să-L întâlneşti pe El acolo afară pe acel 
pământ sacru, acel Stâlp de Foc atârnând acolo, unde el ştie unde stă. Vedeţi?

Observaţi cum, cum mergem noi. După botezul cu Foc al lumii, toţi microbii sunt duşi, îl face acest 
loc potrivit atunci pentru Cer ca să locuiască aici pe pământ.
124

Modelul, acum, de a şedea în locurile cereşti în Cristos Isus; trecuţi din aceasta, murdari aşa cum 
era femeia la fântână, în atributul exprimat al lui Dumnezeu. „Acum noi suntem Fiii lui Dumnezeu,” nu vom 
fi. Noi suntem atributele gândirii lui Dumnezeu. Vedeţi?

Acum voi spuneţi: „Ei bine, uită-te la acest preot. Nu era el un fiu al lui Dumnezeu?” El a dovedit că 
nu era. El nu a putut recunoaşte ce? El a spus: „Eu cred Biblia”? Sigur. Dar el nu a putut recunoaşte 
Cuvântul exprimat din ceasul acela. El a avut numai învăţătura intelectuală de la vreun grup care era 
înaintea lui.

125

Şi acesta este acelaşi lucru şi astăzi! Vedeţi? Eu ştiu că aceasta este tare, dar acesta este 
Adevărul.

Acolo era Cuvântul, cum era vorbit exact pentru ziua aceea; şi, el, deşi el era şcolarizat, şi încă el 
era o persoană renumită, dar el nu a putut recunoaşte Aceasta. De ce? Nu contează cât de şcolarizat 
era el, orice de felul acesta, el totuşi nu avea reprezentare de predestinare. Vedeţi?

Numai cel predestinat va fi acela care face aceasta; numai el poate fi. Şi numai voi puteţi face 
aceasta... Deoarece, priviţi, aceasta dovedeşte predestinare. Căci, dacă voi aveţi Viaţă Eternă, voi 
trebuia să fiţi o parte din Dumnezeu tot timpul, pentru că El este Singurul care este Etern. Voi înţelegeţi? 
Oh, Doamne! Gândiţi-vă la aceasta.

Acum priviţi ce se întâmplă prin marele Mileniu. Tot păcatul este dus, acum se aşează Mileniu, este 
timpul ca Duhul Sfânt să-şi ia locul Lui.
126

Întocmai aşa cum El o face în noi: „Ne trece de la moarte la Viaţă,” locuind în locurile Cereşti în 
Cristos, în Prezenţa Lui glorioasă. Chiar şi moartea fizică se va duce atunci; tot aşa cum s-a dus acum 
moartea spirituală.

Acolo nu mai este un astfel de lucru ca moartea spirituală, la un sfânt botezat al lui Dumnezeu. „Deşi 
el era mort, totuşi el va trăi. Oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri nicio-dată.” Toată Scriptura, 
Aceasta trebuie să fie împlinită. Vedeţi? Voi nu puteţi muri. Voi aveţi Viaţă Eternă. Singurul lucru, pe care 
v-a făcut Răscumpărătorul să-l recunoaşteţi. Şi voi aţi fost întotdeauna Aceia, şi acesta este motivul că 
voi vedeţi ziua în care trăiţi. Câţi o văd? Ridicaţi mâinile. Vedeţi, mulţumesc. Vedeţi? Ziua în care trăim, 
voi o recunoaşteţi.

Acum, Metodistul zice: „Când tu strigi, tu ai Aceasta.” O mulţime de ei au strigat şi nu au obţinut 
Aceasta.
127

Penticostalii spun: „Când vorbeşti în limbi, îl aveţi.” Mulţi vorbesc în limbi, şi nu-L au.

Priviţi acum, acei Farisei au avut tot felul de forme, dar când Cuvântul a fost făcut manifest, ei nu l-
au recunoscut. Vedeţi? Vedeţi?

Şi dacă voi sunteţi Mireasa, Mireasa este o parte din Bărbat. Şi dacă... Singurul loc pe care îl veţi 
recunoaşte vreodată, este să recunoaşteţi ce parte din acel Bărbat (acel Cuvânt) sunteţi voi, sau voi 
nu puteţi recunoaşte ca fiind Mireasa. Câţi văd aceasta? [Adunarea spune: „Amin.” - Ed.] Vedeţi? 
Vedeţi? Voi trebuie să vă recunoaşteţi poziţia voastră.

Voi nu o puteţi recunoaşte pe a altcuiva. Ce dacă Moise ar fi venit cu mesajul lui Noe. Şi Noe era o 
parte din acesta, dar aceasta nu ar fi lucrat. Ce dacă Isus ar fi venit cu Mesajul lui Moise? Aceasta nu 
ar fi lucrat. Vedeţi, aceasta era o epocă diferită, aceasta era o profeţie diferită, o parte diferită din 
Cuvânt trebuia să fie împlinită acolo. Ei erau o altă zi din săptămână. Nu, lucrul din ziua de marţi nu 
poate fi făcut miercurea. Şi miercurea trebuie să fie făcută miercurea. Vedeţi? Sâmbăta trebuie să fie 
lucrul de sâmbătă. Vedeţi?

128

Şi, ei, ei recunoşteau: „Oh, Moise, noi îl avem pe Moise.”

El a spus: „Dacă voi l-aţi fi cunoscut pe Moise, voi M-aţi cunoaşte pe Mine, căci el era acela care 
vorbea despre Mine. 'Domnul Dumnezeul vostru va ridica un profet ca mine'.” Aţi prins ideea? Oh, 
Doamne! Vedeţi?
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Apoi Isus a spus, în Ioan 14: „Când El, Duhul Sfânt, vine. El vă va aduce aminte de aceste lucruri, 
vedeţi, vă va arăta în ce zi trăiţi, şi apoi, un alt lucru prin care voi îl veţi cunoaşte pe El, că El vă va 
arăta lucrurile care urmează să vină,” vedeţi, vedeţi, iarăşi înapoi la profetic: „când a venit El.” Vedeţi?

129

În Pământul Nou şi Cerurile Noi, nu vor mai fi niciodată înnegrite, când urmează să vină acest Pământ 
Nou. Diavolul va fi legat... Satan, el încă este dezlegat acum; el este acuzator. Dar în Noul Pământ, el va 
fi legat şi aruncat în Lacul de Foc, în acest Foc sfânt.

Apoi, în acest Pământ Nou, hai să ne uităm la el pentru câteva minute acum. În acest Pământ Nou, 
cerul nu va mai fi niciodată negru; nu, acesta era din cauza blestemului, vedeţi. Niciodată nu va mai fi 
iarăşi negru cu nori mânioşi. Vânturile nu vor mai sufla niciodată pe el ca acum. Nu. El niciodată nu va 
rupe pomii, şi nu va rupe casele, şi să răstoarne lucrurile. Fulgerul şi trăsnetul niciodată nu va mai izbi din 
partea Satanei acolo, şi să omoare un om care merge pe drum, sau să ardă o clădire. Vedeţi? Nu, numai. 
Nu vor mai fi acolo taifunuri care să măture, sau furtuni şi uragane, şi să despice casele, şi să omoare pe 
copiii mici, şi altele. Uh-huh, nu vor mai fi mai mult. Să încerce să distrugă, acestea nu vor mai fi acolo. 
Satan este aruncat afară.

130

Aş fi dorit să fi avut timp acum. Eu trec peste Scripturi, acum, astfel ca să nu întârziem prea mult. 
Eu trebuie să mă rog pentru bolnavi.

Cerurile şi pământul s-au întâlnit; Dumnezeu şi omul sunt împăcaţi. Un Eden restaurat a început; 
vedeţi, tot blestemul este dus.
131

Aşa cum, tot blestemul păcatului este dus când Duhul Sfânt vă acceptă pe voi. Vedeţi, nu voi îl 
acceptaţi pe El; El vă acceptă pe voi, vedeţi, căci Acesta este atributul lui Dumnezeu. Vedeţi, dacă 
Acesta este Duhul Sfânt, înseamnă, Duhul lui Dumnezeu; şi acesta este atributul, gândul lui Dumnezeu, 
v-a acceptat pe voi pentru că voi aţi fost ordinaţi pentru acel scop. Vedeţi? Deşi, voi aţi fost născuţi în 
păcat; dar Dumnezeu a avut acest atribut, şi aici voi v-aţi exprimat pe voi înşivă aici pe pământ, iar El 
vine jos şi vă obţine pe voi. Vedeţi, voi sunteţi înapoi aici; aici este unde aparţineţi voi. Vedeţi? Vedeţi, 
păcatul şi-a pierdut puterea. Asta-i adevărat. Dorinţa după păcat a părăsit inima voastră, când intră în 
ea Duhul Sfânt. Tu eşti o persoană restaurată.

Şi apoi când pământul este restaurat, prin acelaşi lucru, acolo nu poate să mai fie blestem, nici 
furtuni, nici vânturi, nici taifunuri, adică. Voi sunteţi împăcaţi; omul şi Dumnezeu s-au întâlnit. Noul 
pământ va fi, pus din nou în frumuseţea Edenului. Noul Pământ se va întinde, el, după botezul lui cu Foc.

132

Gândiţi-vă numai, se va aprinde şi va arde. Elementele vor arde cu căldură ferventă. Toate lucrările 
de pe pământ vor arde. Toate apele vor exploda; acestea se vor aprinde şi vor exploda toate. Totul va 
exploda. Vulcanele vor erupe, şi lava fierbinte va zbura în aer, arzând la mii de mile. Fiecare microb... 
Duhul Sfânt al lui Dumnezeu va purifica fiecare pată de tot păcatul şi fiecare lucru. Toţi diavolii vor fi 
legaţi şi aruncaţi în Lacul de Foc, în Focul mistuitor, mânia de Foc a lui Dumnezeu.

Nu vor mai fi acolo fiare care să vă mai distrugă. Când veţi păşi pe drum în jos, în grădinile cu flori, 
acolo nu va mai fi vreun şarpe să sâsâie la voi şi să vă muşte, cu otrava lui veninoasă. Oh, Doamne! Nu 
va fi aceasta minunat? Ascultaţi. Acolo nu va fi nimic în acest Nou Pământ vreodată ridicată o movilă de 
pământ galben, pentru mormânt; nu va mai fi niciuna acolo.
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Omul şi Dumnezeu au venit împreună; Mireasa şi Mirele. Cerurile şi pământul s-au îmbrăţişat unul pe 
altul; Dumnezeu a venit jos să locuiască între oameni. Cortul Lui este cu ei.

Acolo nu va mai fi păcat, nu va mai fi tristeţe. Niciodată nu va mai fi acolo o lacrimă să cadă de pe 
obrazul mamei, aplecată peste pruncul ei. Amin. Aceasta nu va fi, pe acel Pământ Nou. Nu. Acesta a 
fost răscumpărat. Acesta îi aparţine Lui, şi celor ai Lui care au fost răscumpăraţi afară din el. Vedeţi?

Şi, uitaţi-vă, voi sunteţi o parte din acel pământ. Este adevărat? Şi când El v-a răscumpărat. El a 
răscumpărat pământul cu acelaşi lucru, şi voi sunteţi iarăşi împreună. Oh, cât ar mai putea să fie 
aceasta mai simplu. Vedeţi? Voi trebuie să fiţi răscumpăraţi căci voi sunteţi o parte din acesta. Şi dacă 
Sângele nu a picurat pe voi, nu sunteţi încă răscumpăraţi; voi nu sunteţi chemaţi. Apoi El îl purifică; 
acesta este acelaşi lucru pe care îl face El în Foc. Chiar, cu Sângele picurat, acesta încă trebuie să fie 
purificat prin Foc, aceasta-i corect, pentru un loc de locuinţă pentru Dumnezeu.

134

Dumnezeu şi-a luat deja locuinţa Lui, virtual, împărăţia lui Dumnezeu este pe pământ acum, în inimile 
sfinţilor Lui. Acestea sunt atributele Lui pe care El le-a început la început. Acum atributele Lui sunt 
răscumpărate. Ce aşteaptă El? Să răscumpere pământul, să aşeze atributele Lui pe el, ca să-şi 
împlinească exact planul Său predestinat. Voi vedeţi aceasta?

Observaţi, nu morminte, nu lacrimi, niciodată, nici vărsare de sânge. Pământul nu va fi udat 
niciodată de o lacrimă sau un sânge. Nu. Nu vor mai fi războaie. Nu. Nu nori de iarnă. Nu zăpadă rece pe 
pieptul lui; nu va mai fi aceasta pe el de fel. Soarele fierbinte nu va arde niciodată iarba lui. Aleluia! Chiar
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şi deşertul va rodi trandafiri. „Acel vechi, deşert înţepător va înflori, într-o zi, ca un trandafir,” Dumnezeu 
a spus aşa; când el este răscumpărat, şi când îşi ia el botezul cu Foc. Acolo sunt tot felul de cactuşi şi 
scaieți şi altele acum, dar el are un botez de Foc care vine.

Cum era omul, când el încă avea ură, pizmă şi vrajbă în el; când vine botezul cu Foc, acesta îl 
purifică. Nu-i mai gelozie; nimic din ce era; acesta este absolut locul de locuinţă al lui Dumnezeu. Şi, 
amintiţi-vă, aceasta este delegaţia Lui care urmează să-L întâlnească pe El acolo. Amin! Oh, ce o...

Aceasta nu este doar o poveste; aceasta este Adevărul. Aceasta-i ce a spus Dumnezeu. Aceasta-i 
ce a promis El. Aceasta-i la ceea ce merge Mireasa. „Chiar şi pustia,” a spus El: „va înflori, va fi un 
trandafir.”

136

Satan, păcatul, şi păcătoşii, s-au dus, pentru totdeauna. Asta-i totul făcut; amestecat în 
Eternitate. Şi tot ce a fost pervers, acel mare arhanghel care a şezut acolo într-o zi, Satan, care a 
făcut tot acest rău, va fi distrus. Amintiţi-vă, Biblia spune: „Dacă acel suflet nu va face cum a făcut El, 
cum a zis să facă. El chiar va distruge acel suflet.”

Dar, vedeţi, El nu poate să se distrugă pe El însuşi şi să rămână Dumnezeu. Astfel, dacă acel suflet 
este din lume, el trebuie să fie distrus. Dar dacă el este Etern, cu Dumnezeu, acesta niciodată nu a 
început, deoarece el este parte din Dumnezeu şi nu poate fi distrus niciodată. Amin! Ce frumoasă! Cât 
de mulţumiţi, că Biserica s-ar cuveni să vadă aceasta!

Poporule, tot ce aţi făcut voi este chiar aici. Aceasta-i ce încerc să vă spun. Eu omit ceva din ea 
pentru că vreau să mă întorc la aceasta din nou.
137

Chiar aceste lucruri, Satan, păcătoşii, sunt duşi, pentru Eternitate; niciodată nu vor mai fi. Totul... 
Vedeţi, Satan nu poate crea. Dacă el poate, el este Dumnezeu. Vedeţi? El poate numai perverti ce a fost 
creat. Vedeţi? Şi toată perversiunea va, perversitatea, va fi dată la o parte. Şi moartea este 
perversitatea vieţii; şi când perversitatea este luată, acolo nu mai poate fi moarte. Bătrâneţea este un 
semn al morţii; şi când bătrâneţea este dusă, viaţa vine înăuntru. Toate semnele de perversitate şi toate 
celelalte lucruri sunt duse. Spinii şi scaieții sunt un semn al păcatului: „pământul va fi blestemat cu ei,” şi 
ei sunt duşi. Bolile vin, prin aceea; ele vor fi duse. Moartea va fi dusă. Vărsarea de sânge va fi luată.

138

Nimic nu va atinge vreodată acel pământ în afară de sfinţenie. Răscumpăratul. Oh, Doamne! Da. Oh, 
eu mă simt atât de bine. Dumnezeu, şi creaţia Lui; şi creaturile Lui din această creaţie sunt 
răscumpărate prin Propriul Său Sânge. Purificat prin Propriul Lui proces de purificare; procesul Lui de 
omorâre a microbului, a păcatului!

139

Ca şi cum orice este sterilizat, cea mai bună sterilizare pe care noi am avut-o vreodată a fost focul. 
Voi puteţi lua orice să spălaţi cu aceste săpunuri de sodă şi toate aceste chimicale despre care vorbesc 
ei, acestea încă nu sunt eliberate. Dar le ardeţi odată!

Şi când Focul sfânt al lui Dumnezeu sterilizează pământul cu Chimicalele; El şi-a ridicat Mireasa Lui, 
care poate veni în Cer cu El, în timp ce aceasta se întâmplă. Şi vine înapoi pe pământ iarăşi. Ceruri Noi şi 
un Pământ Nou. Iarna rece nu-l poate vătăma. Verile fierbinţi nu-l pot vătăma. Pustiul va înflori ca un 
trandafir. Păcatul şi păcătoşii sunt duşi.

140

Dumnezeu, şi creaturile şi creaţia Lui, locuiesc împreună în perfectă armonie. Cum cerurile şi 
pământul sunt soţ şi soţie, aşa este Cristos şi Biserica, şi ei toţi se întâlnesc într-un plan mare şi glorios 
de răscumpărare şi sunt aduşi chiar în sânurile lui Dumnezeu iarăşi. Voi vedeţi aceasta?

Şi, în Pământul Nou, este un Oraş Nou. Oh, Doamne! Acum ascultaţi îndeaproape. Să nu uitaţi 
aceasta. Că, Isus a spus, în Ioan 14, că El se va duce să pregătească. „Să nu vi se întristeze inima.” 
Când El urma să plece: „Eu am un motiv ca să plec. Voi aţi crezut în Dumnezeu,” a spus El: „de 
asemenea să credeţi în Mine.” Ei nu puteau să vadă că El era Dumnezeu. A zis: „Voi aţi crezut în 
Dumnezeu, acum credeţi în Mine. Şi Eu am să vă pregătesc un Loc pentru voi. În Casa Tatălui Meu sunt 
multe locaşuri; în Împărăţia Tatălui Meu sunt multe palate.” Cristos este acum acolo, în construirea Noului 
Ierusalim. Acum ascultaţi îndeaproape. Nu vă mişcaţi. Să nu, să nu pierdeţi aceasta. Cristos este în 
Ceruri, astăzi, pregătind Noul Ierusalim.

141

Aşa cum Dumnezeu a creat pământul în şase zile, a făcut pământul în şase zile, sau şase mii de ani. 
Cum a spus el: „Nu fiţi ignoranţi,” noi citim în Scriptură: „că o mie de ani este o zi.”
142

Şi Cristos este plecat şi ne pregăteşte un Loc, acesta era sub construcţie de multe, multe mii de 
ani, pregătind un Loc. „Şi dacă Eu mă duc şi vă pregătesc un Loc, Eu voi veni din nou, şi vă voi primi pe 
voi; ca oriunde sunt Eu, să fiţi şi voi.” Observaţi Răscumpărătorul şi Răscumpăratul!

Aş fi dorit ca noi să fi avut timp acum. Eu am însemnat aici, Solomon curtând, „Această fată, 
Mireasa.” Oh, noi chiar trebuie să omitem aceasta; că se face prea târziu, vedeţi. Eu am să iau asta, din
143
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nou. „Când el încearcă s-o obţină pe ea, dar ea este logodită cu un păstor.” Unii probabil că se gândeau 
că era un cântec pe care-l cânta el. Oh, nu. Solomon era moştenitorul tronului lui David, pe pământ, dar 
arăta că împărăţia urma să treacă. Aceasta era un simbol al lui Cristos în dragoste cu Mireasa. Vedeţi?

Observaţi că Isus a spus, Ioan 14 acum: „Merg să pregătesc un Loc.”144

Oh, cum o să arate acesta? Te-ai gândit vreodată, Mireaso, cum are să arate acesta? Acesta este 
pregătit şi desenat de Arhitectul Divin. Cum o să arate Cetatea aceea? Acum eu voi vorbi despre 
aceasta câteva minute. Arhitectul Divin a pregătit-o, şi a desenat-o. Şi, priviţi, El a desenat-o cu mâini 
gingaşe, pentru Mireasa Lui preaiubită. Cum o să arate acesta?

Vă puteţi imagina un om care se căsătoreşte cu o soţie, care este capabil, cum clădeşte şi pune 
fiecare lucru mărunt exact la dispoziţia ei, întocmai cum i-ar plăcea ei? Amin.

Acum, Arhitectul Divin a desenat o Cetate Nouă, unde va locui El cu Mireasa Lui, tocmai la dispoziţia 
Ei. Nu-i mirare că apostolul a spus: „Ochiul nu a văzut, urechea nu a auzit, şi nici nu a intrat vreodată în 
inima omului.” Hai să vedem dacă putem să intrăm în aceasta numai pentru un moment, să vedem cum 
are să arate.

145

Arhitectul Divin a proiectat acesta pentru preaiubita Lui. Vedeţi? Oh, ce loc trebuie să fie acesta, 
când Natura Divină, un Arhitect Divin l-a desenat pentru un atribut Divin care a fost Divin predestinat de 
către un Dumnezeu Divin Care este Autorul Vieţii Divine! Cum o să arate Cetatea aceea! Gândiţi-vă la 
aceasta.

Amintiţi-vă, că acesta nu este Cerul. Ioan a spus: „Eu am văzut aceasta coborând din Cer.” Acesta 
urmează să fie pe pământ. Vedeţi?
146

Nu acest pământ are să treacă; acesta este un pământ răscumpărat. Dumnezeu nu a spus că El are 
să ridice o nouă generaţie; El o să răscumpere pe aceea care este aici. El nu o să ridice o nouă 
generaţie; El răscumpără pe aceea care este deja aici. El nu o să facă o lume nouă; ea este aceasta de 
aici. El are doar s-o ardă jos, s-o purifice, cum a făcut El cu voi. Planurile Lui trebuie să rămână pentru 
totdeauna. Acum, priviţi, acesta o să fie.

Amintiţi-vă, acesta nu are să fie Cer. „Aceasta vine jos din Cer.” Ea este un Loc de locuit, un Loc 
pentru locuit în el, ca să-şi ia reşedinţa Lui. Ca şi, acesta era Ioan, pe insula Patmos, aici în Apocalipsa 
21, el a văzut aceasta „coborându-se.” Ioan a văzut Cetatea: „coborând din Cer,” ca un porumbel, cum 
a văzut el.

147

Aici vine Dumnezeu, jos în cortul Lui pământesc, Isus, într-o... „coborând din Cer.” Isus a fost 
botezat, a mers pe cale dreaptă...

Când El a întâlnit profetul! „Cuvântul vine la profet.” Şi El era Cuvântul. Şi profetul stătea acolo, 
negând toată denominaţiunea lor, şi celelalte lucruri. Iar, când a văzut el Cuvântul, Cuvântul a venit 
drept la el.

Şi profetul a fost atât de şocat, încât a spus: „Eu am nevoie să fiu botezat de Tine. De ce vii Tu la 
mine?”

El a zis: „Lasă-mă acum, căci aşa ni se cade nouă (noi cunoaştem mesajul) să împlinim toată 
neprihănirea. Eu sunt Jertfa; Aceasta trebuie spălată.” Atunci el L-a lăsat.

Când El a ieşit din apă, el a spus: „Am văzut cerurile deschise.” Profetul a văzut aceasta. El a văzut 
cerurile deschise.
148

Şi aici vine, din Cer cobora, o formă de Porumbel; şi o Voce, spunând: „Aceasta este partea Mea de 
pământ pe care Eu am răscumpărat-o, şi din această parte a pământului Eu voi răscumpăra şi restul, 
căci El este Cuvântul Meu făcut manifest.” „Şi întreaga lume, Eu am vorbit-o în existenţă prin Cuvântul 
Meu,” Evrei 11. „Şi Satan l-a ţinut tot acest timp, dar Eu am venit ca să-l răscumpăr. Atât de mult din 
acesta a fost făcut Trupul Lui, şi Eu vin să locuiesc în el.”

Ioan a spus: „Eu am văzut Cetatea sfântă, Noul Ierusalim coborându-se din Cer, ca o Mireasă gătită 
pentru Bărbatul ei.” Şi unde s-a aşezat ea? Exact cum a făcut ea acolo; pe pământ.
149

Isus a fost o parte din acest pământ pe care a pogorât Duhul Sfânt, (este adevărat?) şi a rămas 
peste El pentru totdeauna. Acesta niciodată nu-L poate părăsi pe El. Acesta este întotdeauna acolo. El 
şi Dumnezeu sunt Unul. Întotdeauna trebuie să rămână!

Şi astfel Ioan a văzut Cetatea sfântă. Noul Ierusalim, coborându-se ca o cometă, sau un porumbel, 
venind jos din Cer şi aşezându-se pe un întreg, pământ răscumpărat, (ce să facă?) să pretindă fiecare 
atribut  pentru  care  El  a  făcut  pământul.  Fiecare  om care  a  fost  reprezentat  în  Eternitate,  şi  fiecare
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femeie, sunt răscumpăraţi atunci. Pământul a fost curăţit şi ars prin Foc.

Isus, în ispitirea Lui arzătoare în pustie, patruzeci de zile. După aceasta, observaţi, acesta era gata 
pentru slujba Lui atunci.

Gândiţi-vă la aceasta. Duhul Sfânt coborând pe pământ, Isus, şi acel Sânge sfânt! Acum priviţi, şi 
eu sper că nu merg prea adânc pentru voi, vedeţi. Sângele sfânt care a fost creat [Fratele Branham 
bate pe amvon de câteva ori - Ed.] de Dumnezeu; Sângele, Viaţa, creaţia lui Dumnezeu. „Isus a fost 
începutul creaţiunii lui Dumnezeu.” Oh! Voi vedeţi aceasta? Dumnezeu, făcut în creaţiune. El era Duh, şi 
Biblia spune, că „El este începutul creaţiunii lui Dumnezeu.” Cum a început El? În pântecele unei femei. 
Care este ce? Femeia nu este...

Cum de acei oameni orbi nu pot vedea „sămânţa” şarpelui chiar aici. Vedeţi? Eva a fost pusă aici pe 
pământ, şi, înainte ca să o atingă vreodată Satana, sau orice altceva. Dumnezeu le-a spus: „Înmulţiţi-
vă şi umpleţi pământul.” Asta-i adevărat, dar Satan intră aici. Şi, dacă acesta era fiul lui Adam, atunci 
unde...

Adam era un descendent direct de la Dumnezeu. Şi voi luaţi numai natura părinţilor voştri.

Şi când sunteţi născuţi din nou, voi luaţi Natura Părintelui vostru, din Cer. Şi Părintele vostru din Cer 
este atributul Cuvântului... Sau, Cuvântul este atributul Părintelui vostru. Atunci, cum puteţi voi să 
negaţi Aceasta, pentru o denominaţiune? Oh, Doamne!

Eu sper că nu pierdeţi aceasta. Eu ştiu că aceasta este de la Dumnezeu.

Isus. Iată-L venind, coborând; şi acolo era Isus, atributul lui Dumnezeu.151

Acum „femeia,” ea. Priviţi, Dumnezeu a zis: „Pentru că ei au făcut aceasta,” zicea: „Eu voi pune 
vrăjmăşie între Sămânţa ta şi sămânţa şarpelui.” Este corect? Iar femeia nu are vreo sămânţă. V-aţi 
gândit vreodată la aceasta? Ea are un ogor, nu o sămânţă. Vedeţi, şarpele şi-a plasat deja „sămânţa” lui 
acolo.

Apoi, dacă femeia nu are o sămânţă, ea trebuie să rămână să aibă o Sămânţă.

Voi vedeţi, prin legătura sexuală aici, a adus de la Satana, şarpele, care nu era o reptilă; avea 
picioare, căci picioarele lui i-au căzut de la el. El era cel mai şiret, singura fiară care s-ar fi coordonat cu 
femeia.
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O sămânţă de animal nu ar face aceasta acum, şi nimic altceva. Ei au încercat. Aceasta nu dă 
rezultat. Vedeţi, viaţa seminţei unui mascul nu va merge într-o femelă femeie. Aceasta nu se va face.

Dar acesta era cel mai apropiat lucru. Vedeţi, ei nu pot găsi acea specie între un cimpanzeu şi om. 
Vedeţi, fiecare, cum este evoluat sus, de la păsări, şi în continuare până la maimuţe, şi aşa mai departe, 
până la cimpanzeu, şi apoi acolo este unul „pierdut.” Acesta era şarpele, nu o năpârcă; fiecare formă a 
lui este pierdută, deoarece el a fost blestemat.

153

Acum, Dumnezeu nu l-a blestemat pe Adam; el poate făcu-se acelaşi lucru, dar El a blestemat 
pământul: „spini şi mărăcini.”

El nu a blestemat pe Eva, dar a zis că Adam va „stăpâni” asupra ei. De acum înainte, ea să nu mai 
încerce să predice sau orice altceva, Adam este stăpânul ei. „Şi toate zilele vieţii tale, şi în tristeţe, şi tu 
vei aduce viaţa ta pe pământ.” Dar El a zis: „Eu voi pune vrăjmăşie între Sămânţa ta...”

Acum, ea nu avea vreo sămânţă, ea niciodată nu a avut, astfel, ea trebuia să primească o Sămânţă 
în vreun fel. Dumnezeu i-a dat ei o Sămânţă, nu prin legătură sexuală, ci prin creaţie.

Nu puteţi voi orbilor să vedeţi că aceea era „sămânţa” şarpelui? Oh, Doamne! Satan a ajuns acolo 
înaintea lui Adam; aceea era „sămânţa.”

Dar ea a primit o Sămânţă. Ce era aceasta? Dumnezeu însuşi. „El era începutul creaţiunii lui 
Dumnezeu.”

Acum priviţi când Set a fost născut, sau Abel, el era un om drept, din tatăl său. Set este în acelaşi 
fel.
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De unde a venit acel individ rău; criminal, mincinos? Vedeţi, vedeţi de unde vine acesta? Acesta 
trebuia să fie o „sămânţă,” căci el era o sămânţă; Cain era un om.

Oh, unde sunt acei oameni orbi? „Dumnezeul lumii acesteia i-a orbit pe ei.” Păi, nu-i de mirare, că 
Isus a spus că nici un om nu poate vedea aceasta. Vedeţi voi?

Voi spuneţi: „De ce nu văd ei aceasta?”
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Isus a zis odată, ucenicilor Săi: „Vă este dat vouă să cunoaşteţi Împărăţia lui Dumnezeu, dar nu lor.”

Şi acesta este motivul că voi veniţi de la o mie cinci sute de mile pătrate, vedeţi: „V-a fost dat vouă 
să cunoaşteţi Împărăţia.” Priviţi, oamenii vin chiar din Africa de Sud şi din prejur, în această oră târzie 
când Mireasa este formată să meargă în Împărăţie. Numai că eu nu am timp destul. Observaţi.

155

Priviţi acum, vedeţi.

Acum puteţi voi vedea „sămânţa” şarpelui acolo, vedeţi cum făcuse el aceasta? Chiar perfect, 
vedeţi. Acum unii din ei au spus...

Acum, ca acel băiat în Tucson într-o zi, încercând... Ah, el poate să asculte banda aceasta. Dar, 
dacă aşa este, omule, eu vreau să-ţi spun ceva.

Când el a spus: „Eva a spus,” aici este la ceea ce se duc ei: „'Eu am căpătat un fiu de la Domnul, 
sau un om de la Domnul'.” Păi, cu certitudine, Dumnezeu are o lege.

Uitaţi-vă, voi luaţi o sămânţă şi o plantaţi afară într-un câmp unde este grâu, şi voi plantaţi acolo 
spini. Mie nu-mi pasă, că acelaşi soare şi aceeaşi ploaie aduce acea sămânţă la viaţă. Dumnezeu are o 
lege, şi acea lege nu poate fi încălcată.

156

Mie nu-mi pasă dacă o... cea mai dispusă femeie din oraş şi cel mai dispus bărbat, şi necăsătoriţi şi 
toate celelalte, ar avea o afacere, şi ar trăi împreună şi ar naşte un copil; acel copil va trebui să vină 
prin legea lui Dumnezeu, pentru că nu există altă cale. Dacă nu-i aşa, voi îl faceţi pe Satan un creator, şi 
atunci el este un dumnezeu. Oh, ce orbi puteţi fi! Vedeţi, cu certitudine, legea lui Dumnezeu.

Dacă tu ai avut vreodată un copil, mie nu-mi pasă dacă el era Esau, Iacob, oricine a fost, sau orice 
persoană de faimă rea, dacă era Iuda, el trebuia să vină prin Dumnezeu. Dumnezeu are o lege.
157

Biblia a spus: „Soarele străluceşte şi peste cel drept şi peste cel nedrept; ploaia cade pe cel drept şi 
pes-...” Evrei capitolul şase, şi acesta spune că: „Ploaia vine adesea pe pământ, să ude, şi să-l prepare 
pentru ceea ce este pregătit, voi ştiţi, să facă existenţa; dar spinii şi scaieții trăiesc prin aceeaşi apă, 
aceeaşi strălucire a soarelui.” Căci, aceasta este o lege a lui Dumnezeu, ca să fie coaptă fiecare 
sămânţă, ca să facă fiecare sămânţă să se reproducă.

Astfel, aceasta trebuia să reproducă „sămânţa” şarpelui. Şi aceasta niciodată nu L-a împiedicat pe 
Dumnezeu; aceasta a împlinit planul Său complet, aceasta l-a făcut pe El un Răscumpărător. Orice orb s-
ar cuveni să vadă asta, afară doar dacăaceasta-i ascunsă. „Dumnezeul lumii” a ascuns aceasta de la 
voi. Aceasta-i atât de simplu ca orice lucru pe care-l puteţi vedea. Iată-vă. Acolo este „sămânţa” 
şarpelui vostru. Acum observaţi.

Dar: „Isus era începutul creaţiunii lui Dumnezeu.”

Acum ce face femeia? Când, germenul vine din sexul masculin. Acum negaţi aceasta? Femeia nu are 
viaţă în ea, deloc. Ea are numai un ou mic, care este un ogor ca aici afară.
158

Cum aţi lua un câmp şi l-aţi discui de tot, şi l-aţi stropi, şi aţi stropi până aţi omorî toţi microbii din 
el. Şi nici măcar iarbă sau nimic altceva nu ar putea creşte în el; apoi îl fertilizaţi din nou, semănaţi ceva 
sămânţă bună acolo. Şi, dacă vine vrăjmaşul şi seamănă o altă sămânţă, aceeaşi lege a lui Dumnezeu va 
coace amândouă seminţele.

Păi, Dumnezeu nu a intenţionat pentru aceasta ca să fie, vedeţi. Dar ce s-a întâmplat?

Vedeţi, sperma masculului transportă hemoglobina, care este sângele. În sânge este viaţa. Şi dacă 
voi vreodată... Eu am privit aceasta, în corcirea vitelor şi în lucruri ca acestea. Fratele Shakarian şi eu 
luându-ne pe noi prin desfăşurare, şi doctorii şi aşa mai departe, privind cum se desfăşoară aceasta, 
chimiştii. Vedeţi? Apoi aici vine sperma de la femelă, care este o grămadă de ouă. Aici vine sperma de la 
mascul, care este o grămadă de germeni.

159

Asta nu are nici un pic de sămânţă în ea. Ea este doar un produs lateral al bărbatului. Aceasta este 
cum a ajuns ea aici, în primul rând, şi ea este numai un ogor. Acolo este un ou; acesta are solul fertil 
pentru această viaţă. Şi această viaţă se mută înăuntru şi se târăşte. Acolo este o taină, cum acesta...

„Poate,” voi spuneţi: „ei bine, primul pe care îl întâlneşte. Celelalte dintre ele mor.” Păi, cum, cine 
determină aceasta? „Păi, primul.” Va fi acesta cel din faţă; primul ou în faţă, şi primul germene? Nu, nu.
160

Acesta ar putea fi un ou; în spate, de tot, în mijlocul spermei, va veni sus un germene şi se duce 
să-l întâlnească pe acesta. Arată că ceva inteligenţă determină dacă acesta urmează să fie cu păr-
roşu, cu păr-negru; dacă urmează să fie mic, mare; masculin sau feminin. Vedeţi? Voi nu puteţi, voi nu 
puteţi face nimic altceva privitor la aceasta; nu va da rezultat. Puteţi să le amestecaţi împreună, şi 
altele, aceasta nu va face nici o diferenţă. Dumnezeu determină aceasta. Şi după un timp, un germene
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micuţ se va târî în acel ogor, ou. Ce are o codiţă mică, parcă, pe acesta, răsucindu-se în jur; scapă jos, 
şi acolo începe șira spinării pruncului.

Ce este ea atunci? Ea nu are sămânţă. Ea are un ogor ca să primească sămânţa. Astfel...161

Vedeţi, de la vrăjmaşul a mers înainte. În timp ce semănătorul cel bun a mers înainte, să semene 
Sămânţă bună; şi vrăjmaşul a venit în urma lui, semănând sămânţa falsă. „Dar ploaia cade peste cel 
drept şi peste cel nedrept; soarele.” Acestea toate trebuie să crească.

Isus a spus: „Lăsaţi-le să crească împreună. În acea zi ele vor fi legate în snopi, neghina.” Şi ei îi 
leagă în snopi acum, în organizaţii mari; mergând la marele snop. Consiliul Mondial al Bisericilor. Şi care 
este sfârşitul? Urmează ca să fie arse. Dar grâul urmează să fie luat în grânar. Vedeţi? Unde, ele 
amândouă trăiesc prin acelaşi lucru, aceeaşi apă, aceeaşi ploaie.

Un pom de lămâi, acesta este un portocal, care va rodi, va trebui să rodească; va rodi pe el, dacă 
acesta este altoit în el, un rodiu. Acesta va rodi o lămâie. Acesta va rodi un grapefruit. Vedeţi? Dar 
aceasta nu va fi o portocală, însă ea trăieşte din aceeaşi viaţă pe care o produce pomul de portocal.

162

Denominaţiunile au fost injectate în Viţă. Pentru că, dacă ei se pretind „Creştini,” ei trăiesc prin 
aceasta. Caiafa era; voi ştiţi ce era el, şi încă el chiar a profeţit. Vedeţi? Vedeţi, ei trăiesc prin aceasta.

Oh, eu aş fi dorit să fi avut o săptămână, ca să fi putut numai să studiem acest lucru, şi să-l facem 
atât de clar ca voi să nu-l puteţi să omiteţi a-l vedea. Acum eu am să omit câteva din aceste lucruri.

Acum priviţi. Uitaţi-vă, acele mâini au desenat aceasta pentru Preaiubita Lui Mireasă, a desenat în 
iubire gingaşă pentru Mireasa Lui.
163

Amintiţi-vă că Duhul Sfânt s-a pogorât pe Isus, care, Isus era o parte din pământ. De ce? Germenul 
lui Dumnezeu, Viaţa din Dumnezeu, a fost desenat în pântecele unei femei (este adevărat?), care era 
pământul. În ordine. Apoi Viaţa lui Dumnezeu a venit înăuntru, astfel: „El a fost începutul creaţiunii lui 
Dumnezeu.” Vedeţi? Şi apoi acel Sânge a lui Dumnezeu, care era acolo prin acel germene; când acesta a 
fost vărsat la Calvar, a căzut înapoi pe pământ. Pentru ce? Ca să răscumpere pământul. Acum, acesta a 
fost justificat; acesta a fost sanctificat, chemat, şi pretins; şi acum îi ca să primească botezul lui cu 
Foc, şi să fie purificat pentru Isus şi Mireasa Lui.

Iar voi sunteţi aceste alte părţi care sunt trase afară din acest pământ. Pământul, voi sunteţi o 
parte din pământ; trupul vostru. Sufletul vostru este parte din Dumnezeu, un atribut al lui Dumnezeu, 
expus aici pe pământ într-un trup. Trupul urmează să fie răscumpărat.

Acum, sufletul este răscumpărat, deoarece acesta era în păcat. Astfel Dumnezeu a venit jos, printr-
un proces de justificare, sanctificare, botezul cu Duhul Sfânt, şi v-a răscumpărat sufletul vostru.

Iar voi, fiind parte din pământ, el este răscumpărat prin aceasta. Voi sunteţi în acest proces acum. 
Acesta creşte înainte. Trupul vostru a fost justificat sub botezul lui Noe. Amin! Şi, trupul vostru, când 
Acesta a căzut acolo peste. Iar pământul urmează să fie curăţit prin Foc, locul în care veţi trăi voi, cu 
botezul Duhului Sfânt; un Loc de locuinţă pentru Cristos şi Mireasa Lui, Noul Ierusalim.

164

Priviţi această Cetate; pământ, preia locuinţa pe pământ. Acum puteţi vedea simplu aşa cum am 
spus, această schimbare, pământul trebuie să fie schimbat. Nu-l poate avea pe Acesta aşa. Biserica nu 
putea merge... Sau, lumea nu putea merge drept înainte, după Mileniu, fără ca să fie schimbată. Vedeţi? 
A avea un astfel de Loc în acesta, el va trebui să fie schimbat.

165

Întocmai cum, noi trebuie să fim schimbaţi prin Focul Lui sfânt, pentru a condiţiona şi a face un loc 
pentru El să fie cuprins în noi; acesta este, Duhul Sfânt.

Observaţi acum, acolo va fi loc din belşug în Noul Pământ. Uh-huh. Vedeţi, loc din belşug! El va fi 
renovat, aceasta-i adevărat, prin Foc, dar acolo nu va mai fi mare. Observaţi, Cetatea este de o mie 
cinci sute de mile pătrate.

166

Acum ascultaţi foarte de aproape în timp ce desenăm aceste dimensiuni. Eu vreau să şterg tabla, 
numai un minut. [Fratele Branham şterge ilustraţiile lui anterioare - Ed.]

Aici este o descoperire adâncă de la Dumnezeu. Eu mă voi opri doar. Nici una din astelalte... Eu am 
să aduc restul din acestea sus, cu voia Domnului.

Observaţi acum pământul este... Ei bine, întoarceţi acolo în Cartea Apocalipsei, voi puteţi vedea cum 
a măsurat-o el prin cubi şi prin furlongi. [a 8-a parte dintr-o milă - Trans.] Două mii trei sute... Astfel 
acum noi aflăm că Cetatea este măsurată, „o mie cinci sute de mile” pătrate.

167

Voi ştiţi cât de departe ar ajunge aceasta? Eu am calculat măsura, săptămâna aceasta. Aceasta ar 
ajunge din Maine până la Florida, şi din coasta mării de este până la şase sute de mile trecute, în vest
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de Mississippi. În alte cuvinte, jumătate din Statele Unite, numai pentru Cetate.

Voi spuneţi: „Acolo nu este loc.”

Când marea este dusă acolo va fi, căci cam aproape patru cincimi din el este în apă. Este adevărat? 
Explozia va usca marea, va erupe pământul. Oh, Doamne! Amintiţi-vă, o mie cinci sute de mile pătrate, 
ce Cetate! Şi, însă, amintiţi-vă, că marea este dusă.

168

„Şi lăţimea şi înălţimea sunt la fel.” Care va face aceasta o mie cinci sute de mile încoace, o mie 
cinci sute de mile încolo; o mie cinci sute de mile; lungimea, cu lăţimea, cu înălţimea. O mie cinci sute de 
mile, gândiţi-vă la aceasta, aur transparent. Şi Cetatea avea un zid în jurul ei.

Acum, acum, aceasta nu înseamnă în mod necesar, ca fiind egale... Acesta spunea: „Şi pereţii şi 
fundaţia erau egale,” aceasta nu înseamnă în mod necesar că aceasta este un cub sau un pătrat. Există 
o altă măsură geografică, la care dimensiunile sunt la fel, aceea este, o piramidă. Pătratul, „baza 
pătrată,” şi pereţii erau la fel.

169

Lăsaţi-mă s-o desenez. [Fratele Branham desenează ilustraţii la tablă - Ed.] Vedeţi, lungimea, 
lăţimea, înălţimea. Noi o să ajungem în ceva, tot atât de sigur cum e lumea. Vedeţi? Observaţi, 
dimensiunile acestui unghi sunt exact la fel, toate dintre ele, lungimea, cu lăţimea, cu înălţimea. Este o 
altă măsură, piramida, care dovedeşte aceasta.

170

Aceasta, fiind în felul acesta, ar răspunde exact semnului lui Enoh în Egipt, piramida. Nu-i aşa? Enoh, 
înainte de distrugerea antediluviană, când intra justificarea, el a adus înainte un semn, şi în această 
piramidă sunt şapte trepte mergând la odaia regelui. Priviţi pe treapta a şaptea, dacă voi aţi studiat 
vreodată dimensiunile piramidei, ce iese afară să-l ia pe cel venit, ca să-l introducă la rege. Priviţi cine 
este în postul care stă acolo, şi veţi vedea ziua în care trăiţi, în piramidă.

Acum, Dumnezeu a făcut trei Biblii. Acum, exista o învăţătură a piramidei care este fără sens, dar 
există o piramidă veritabilă. Vedeţi? Observaţi. Acum, Dumnezeu, prima Biblie... El a făcut trei. Fiecare 
lucru trebuie să fie în trei.

171

Isus vine de trei ori. A venit, odată, să-şi răscumpere Mireasa Lui; data următoare, ca să-şi ia 
Mireasa Lui; data următoare, cu Mireasa Lui. Vedeţi?

Acum observaţi cât îi de frumos. Vedeţi? Şi în această piramidă erau şapte trepte, şi apoi odaia 
regelui, şi noi suntem în a şaptea epocă a bisericii, înainte ca Regele să-şi ia Tronul Său. Şi, amintiţi-vă, 
piramida niciodată nu avea o piatră din capul unghiului pe ea.

172

Prima Biblie a lui Dumnezeu era în ceruri, Zodiacul; aceasta începe şi continuă în fiecare epocă. 
Prima, începutul Zodiacului, este o fecioară; aşa este cum vine El, întâi. Ultima figură în Zodiac este Leo 
leul; a Doua Venire. Chiar înainte de aceasta este cu peştii în cruce, care este epoca cancerului; în care 
trăim noi acum.

173

Acolo era o piramidă după aceasta, Enoh, care a mărturisit exact. Noi nu vom avea timp să intrăm în 
aceasta, dar, într-o zi, cu ajutorul lui Dumnezeu, am să vă arăt, desenează exact dimensiunile despre ora 
în care trăim noi. Vedeţi?

Notaţi, dar această măsură geografică acum pe care o avem, a cărei dimensiuni sunt la fel, nu 
înseamnă în mod necesar că acolo trebuie să fie un cub. Observaţi, aceasta ar răspunde Egiptului ... sau 
semnul lui Enoh în Egipt.

În timpul purificării pământului, prin botezul cu Foc, vor fi vulcane, astfel ca acest pământ în 
explozie, şi va împinge în sus un Munte ca o piramidă. Vedeţi? Loc suficient ca să facă aceasta! Acest 
lucru în întregime va fi schimbat. Întreaga suprafaţă va fi schimbată. Voi pricepeţi aceasta? Acesta va 
împinge în sus un Munte ca o piramidă.

174

Aceasta ar fi exact cu Cuvântul dacă o face, şi o va face. Acum observaţi, că, în Isaia 65:25, unde 
noi tocmai am citit. El spune.
175

Ei nu voi vătăma sau distruge în tot muntele Meu sfânt, zice DOMNUL.

Oh! „Tot Muntele Meu cel sfânt!” Amintiţi-vă, acesta este întotdeauna un „Munte.”

Dacă pereţii erau drepţi sus-şi-jos. Cetatea ar putea fi văzută numai dinafară... sau dinăuntru. 
Tronul poate fi văzut numai din interior; dar observaţi că acesta ar fi văzut doar din interior.

Dar acum noi vedem promisiunea din Isaia 4:5. Hai să citim doar.

Voi vă grăbiţi? [Adunarea spune: „Nu.” - Ed.] Nu, nu vă grăbiţi acum. Noi suntem la un lucru special 
acum, prea mult dintr-un timp în care voi trebuie să înţelegeţi aici. Căci, eu vreau să fac aceasta clar. Şi
176
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apoi când noi ne întoarcem înapoi la aceasta iarăşi, eu vă voi arăta atunci unde ne găsim despre care 
loc vorbim, ce, anume în studiul nostru următor despre acesta, la o altă dată.

Oh, lăudat să fie Domnul Isus! Priviţi aici, cum Cuvintele nu pot greşi. Acum priviţi aici în Isaia. Eu o 
am scris aici, dacă pot s-o găsesc iarăşi, numai un minut. Isaia 4:5. Acum ascultaţi, el vorbeşte despre 
Venirea Domnului, cum că femeile vor fi atât de imorale. Oh, el a spus: „Şapte femei...” Ascultaţi. Numai 
să citim aceasta. Uitaţi-vă aici.

177

Şi în aceea zi şapte femei vor apuca un bărbat, şi vor zice, Noi vom mânca propria 
noastră pâine,... şi ne vom purta propria noastră îmbrăcăminte: numai lasă-ne să-ţi 
purtăm numele, şi ia ocara de peste noi.

Aceasta este vremea sfârşitului, în care trăim noi acum; căsătorii, divorţ, şi prostituţie, şi câte 
altele.

În vremea aceea odrasla DOMNULUI va fi frumoasă şi slăvită,... şi rodul pământului va fi 
excelent şi încântător... pentru acei... mântuiţi ai lui Israel. (Cum aţi scăpat voi de toate 
pedepsele acelea! Vedeţi?)

Şi se va împlini, că cei rămas în Sion, şi cel care este o rămășiță în Ierusalim, se va… 
... în Ierusalim, se va numi sfânt, oricine va fi scris printre cei vii la 

Ierusalim, vedeți:
(hai să vedem)

După ce va spăla Domnul murdăriile fiicei Sionului, 
… şi va curății sângele Ierusalimului 

... Şi în mijlocul lui cu duhul judecății, focul...

(amintiți-vă, că aceasta este 
întotdeauna Mireasa, vedeți) (aceasta era rămăşita 
Iudeilor, plus Mireasa, înțelegeți)

Aceasta este întotdeauna judecata lui Dumnezeu, când El face judecata Lui finală. Vă cheamă pe 
voi, vă justifică, şi vă aduce la răscumpărare; apoi judecata Lui se răsfrânge peste voi, şi Duhul Sfânt şi 
Focul vă purifică de păcat. Atunci voi sunteţi ai Lui.

Acelaşi lucru îl face El pământului, când El îl purifică cu Foc: „şi prin spiritul de ardere.” Acum priviţi. 
Ascultaţi! Sunteţi voi gata?

Şi DOMNUL va crea peste fiecare loc de locuinţă a muntelui Sionului, şi peste adunarea 
ei, un nor de fum ziua, şi o strălucire de... foc noaptea: căci peste toată slava va fi o 
apărare.

[Fratele Branham ilustrează la tablă - Ed.] „Domnul, în aceea zi pe vârful acestuia, va crea un Foc 
de Lumină ca să ardă peste ziuă.” Şi merge mai departe şi spune: „Acesta va fi un adăpost, o odihnă, un 
refugiu.” Observaţi, făcând exact vorbirea Bibliei, exact. Dacă pereţii sunt drepţi sus-şi-jos, voi nu l-aţi fi 
putut vedea. El trebuie să se încline. „Tot Muntele Meu cel sfânt...” „El va crea această Lumină pe acest 
Munte, şi acesta va fi pentru o apărare.” Oh, noi cântăm cântarea aceasta:

178

Oh, acea cetate pe Muntele Sionului,

Şi ca un pelerin, totuşi eu o mai iubesc;

Acum şi prin toate acele epoci,

Când ajung la acea Cetate pe Deal

Vedeţi?

Observaţi, Muntele Sinai era unde Dumnezeu a coborât pe vârful lui, când El a vorbit lui Israel într-un 
Stâlp de Foc. El s-a pogorât pe vârful unui munte, Muntele Sinai.
179

Pe Muntele Schimbării la faţă, când El a declarat: „Acesta este Fiul Meu preaiubit; de El să 
ascultaţi,” El a coborât într-un Stâlp de Lumină, şi reflectând strălucirea, pe vârful muntelui, înaintea lui 
Petru, Iacov, şi Ioan. Şi, acolo, El era reprezentat cu amândoi Moise şi Ilie; transformaţii, şi morţii înviaţi. 
Glorie!

Noua Cetate şi Noul Pământ; noua creaţiune; Cetatea pe Deal, cu Tronul în vârful ei. [Fratele 
Branham desenează ilustraţii pe tablă, pentru următoarele câteva paragrafe - Ed.] Tronul aici sus, în 
vârf; şi locuitorii, peste tot în sus şi în jos, pe acest Munte.

180

Şi zidul care este în jurul acestuia, avea douăsprezece temelii. Şi fiecare din ele avea o piatră din 
pieptarul lui Aaron, care au reprezentat cele douăsprezece seminţii ale lui Israel.

Şi, în porţi, ei aveau patru porţi aşezate exact ca templul în pustie, cum era cortul în pustie. 
Observaţi fiecare, avea apostolii,  trei  pe  fiecare  parte,  doisprezece  apostoli.  Fiecare...  Şi  aceasta  era
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înaltă de o sută patruzeci şi patru de coţi. O sută patruzeci şi patru de coţi este exact două sute 
şaisprezece picioare, făcând fiecare din acele pietre mari aproape douăzeci de picioare înălţime, pieptarul 
în acea poartă, formând acel zid care era în jurul Cetăţii.

Acum ea, Cetatea, nu se odihneşte pe vârful zidului, căci o cetate, de o mie cinci sute de mile, nu 
putea face aceasta. Acesta este zidul aici în care intri, ca porţile vechiului Ierusalim. Voi aţi intrat prin 
perete, în acesta.

181

Şi fiecare din acestea, aveau cele douăsprezece temelii, şi fiecare avea emeraldul şi diferite pietre, 
care reprezentau cele douăsprezece seminţii ale lui Israel.

Şi apostolii, fiecare, peste acea mare, poartă solidă de perlă, este aşezat numele unui apostol. Şi nu 
a spus Isus: „Voi veţi şedea pe douăsprezece tronuri, judecând cele douăsprezece seminţii a lui Israel”? 
Cine şedea la poartă, ca să judece, când ei veneau în Cetate? Oh, Doamne! Acolo sunteţi voi. Regii 
pământului intrând în Cetate, vine în faţa judecătorului apostolic, aşa cum a promis Isus. Oh, Doamne!

Pe acest Tron, în vârful lui, la o mie cinci sute de mile înălţime, întreaga lume va vedea Lumina lumii, 
Isus, şezând pe Tron în vârful lumii, vârful Bisericii, vârful Muntelui Sionului; care este de o mie cinci sute 
de mile, jumătatea mărimii Statelor Unite, şi se ridică vertical în sus până când L-aţi putea vedea pe El 
peste toată lumea, la o mie cinci sute de mile înălţime.

182

Şi peste tot în sus şi-n jos aici, vor fi cei Răscumpăraţi. Acolo vor fi casele din aur curat. Acolo vor fi 
bulevarde, şi parcuri, şi grădini. Şi Râul Vieţii venind, curgând din Tron, şi mergând în jos prin acele 
cascade şi, oh, peste terase, şi Pomul Vieţii va înflori în fiecare curte; şi va rodi fructele Lui, de 
douăsprezece ori pe an, un rod schimbat în fiecare lună.

183

Şi regii pământului vor veni în ea şi vor aduce onorul lor. „Şi frunzele sunt pentru vindecarea 
naţiunilor,” când regii vor trăi acolo în pace. Când se duc afară, ei vor alege un pom, o frunză aşa. Cum 
vine porumbelul înapoi, că mânia lui Dumnezeu s-a liniştit, şi a adus frunza sfântă în corabie. Astfel când 
regele pleacă, aducând gloria lui în odaia Miresei aici în Cetate, el va ţinea o frunză pentru regele lui 
vecin, şi: „Noi suntem în pace pentru totdeauna.” Amin! Vindecarea naţiunilor! „Aceasta totul este 
stabilit. Cândva noi ne-am luptat unul pentru sângele altuia, frate. Şi noi am nutrit, şi ne-am zbătut; am 
puşcat, şi ars copii, şi altele. Dar acum acolo este pace, vindecarea.” Nu vindecarea bolii; totul este 
făcut. Vindecarea naţiunilor! Amin!

Cetatea cu Tronul în vârf. Apocalipsa 21:23: „Şi ei nu mai au nevoie de lumină, căci Mielul şi Domnul 
Dumnezeu este Lumina de atunci încolo.” Vedeţi? Domnul Dumnezeu este acel Stâlp de Foc care i-a 
urmat pe copiii lui Israel prin pustie. Şi El este înălţat sus pe Tron, în acea împărăţie desăvârşită... când 
timpul... „Împărăţia care Isus urmează să o predea Tatălui, ca Dumnezeu să poată fi totul, şi în toate.” 
Isus şade pe Tronul Lui aici, ca Iosif al nostru. Şi Regele este acea Lumină care va fi pe vârful Muntelui 
Sion, şi Lumina Lui sfântă va inunda toată Cetatea. Aleluia!

184

O mie cinci sute de mile înălţime, şi o mie cinci sute de mile pătrate, cu paradisul lui Dumnezeu 
construit totul prin Cetate; străzi, bulevarde! Citiţi Apocalipsa 21, vedeţi dacă nu este aşa. Vedeţi: „Ei 
nu mai au nevoie de lumină acolo, că Mielul este Lumina.” Şi pe Tron poate fi văzute, şezând, o mie cinci 
sute de mile.

185

Aceasta nu va fi drept în sus aşa. Aceasta se înclină, ca piramida. Dacă aceasta ar fi jumătate din 
distanţă, atunci aceea ar merge cam în sus aşa, vedeţi, de la un oraş la altul... acum dacă voi aţi 
observa, de la o parte a Cetăţii la cealaltă.

Eu aş putea scăpa jos o bucăţică de ceva aici dacă vreţi. Aţi observat voi micul grup aici? Aceasta 
este cam acea parte, din circumferinţa ce o cuprinde. Gândiţi-vă, din Georgia, California, la 
Saskatchewan; din Kansas, la coasta lanţului de stânci din Maine; aceasta este ceea ce-i adunat. 
Aceasta este cam ce îi reprezentat aici, cam o mie cinci sute de mile pătrate.

186

Oh, ei vin din Est şi Vest,

Ei vin din ţara îndepărtată;

Să sărbătorească cu Regele nostru; să cineze...

(Ce îi? „Omul nu va trăi numai cu pâine.” Cu Pâine, Cuvânt!)

... să cineze ca oaspeţi al Lui;

Ce binecuvântaţi sunt aceşti pelerini!

În lume, eu trebuie să spun, niciodată nu am văzut oameni ca ei.

Oh, privind faţa Lui sfântă Aprinsă cu Lumină Divină;
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Binecuvântaţi părtaşi ai harului Său,

Ca nestematele în coroana Lui vor străluci.

Oh, Isus vine curând.

Toate necazurile noastre se vor termina.

Oh, ce ar fi dacă Domnul nostru în acest moment ar veni?

Aceasta nu va mai dura. Fiecare lucru este perfect. Geografic, Sodoma, mesagerii; fiecare lucru 
aranjat exact cum trebuie. Vedeţi? Ce înseamnă aceasta? Gândiţi-vă numai, venind la acest mic 
Tabernacol, o mie cinci sute de mile pătrate, din aceleaşi dimensiuni.

187

De ce este că Dumnezeu atât s-a gândit şi a avut grijă atât de mult de acel loc mic al Palestinei, 
vedeţi, când acesta este numai un petec mic? Dar tocmai acolo este locul unde este aşezat templul. 
Acolo este locul unde Noul Ierusalim va deschide, tocmai acolo: „Măslinul, Muntele Măslinilor se va 
despărţi, o parte la dreapta şi una la stângă,” sigur, când ea se va împinge dedesubt. Nu, zic ei, aceasta 
se împinge la o parte aşa. Acesta este împins în sus: „în aceea zi când El va sta, cu picioarele Lui sfinte 
pe Munte.” Observaţi, pe Tronul Lui, la o mie cinci sute mile înălţime!

Amintiţi-vă, Satan a încercat să-l ispitească pe El, odată, pe vârful unui munte. Vedeţi?188

Noua Cetate; are douăsprezece temelii, aşa cum am trecut noi prin ele, doisprezece patriarhi; o sută 
patruzeci şi patru de coţi; fiind pieptarul lui Aaron; douăsprezece porţi din perle, numele celor 
doisprezece ucenici.

Isus stă, Piatra din Capul unghiului, pe Tron, când sfinţii Lui l-au încoronat pe El: „Regele regilor. 
Domnul domnilor.” Iar El este Piatra din Capul unghiului.

Eu nu am portmoneul meu la mine. Dar dacă observaţi în portmoneul vostru, dacă aveţi o bancnotă 
de un dolar, ei au sigiliul Statelor Unite; un vultur la un capăt, ţinând săgeţile, scutul armatei, cum era 
acesta; şi la capătul celălalt, aceasta are piramida, cu ochiul care vede totul în vârful ei. Vedeţi, ei nu 
ştiau ce făceau. Şi acolo este scris în Latină, şi voi aflaţi că aceasta spune, acesta este „Marele sigiliu.” 
Ei nu au ştiut ce făceau. Nici Caiafa nu ştia că el profeţea.

189

[Fratele Branham ilustrează la tablă - Ed.] Acolo este Marele Sigiliu. Iată-l, vedeţi. Cetatea. Aceasta 
nu este numai un cub neted ca acesta, vedeţi, ci acesta este înclinat astfel ca acesta să poată fi 
văzut, şi pe acest Munte sfânt al Domnului, Domnul va pogorî pe vârful Muntelui Său; aici este El. 
Acesta este motivul că piatra din capul unghiului nu a fost pusă de Enoh. Vedeţi? Acesta este motivul că 
Piatra din Capul unghiului trebuie să vină acum. Şi Muntele va fi împins în sus, şi acesta va fi Muntele 
Domnului.

Şi aici vor locui cei Răscumpăraţi. Aceste, bulevarde şi mari autostrăzi, aşa cum acestea erau, 
parcuri, şi Râul Vieţii va curge, va merge chiar prin el. Şi fiecare casă va fi făcută din aur transparent. Şi 
străzile vor fi făcute din aur. Şi pomii Vieţii vor fi acolo, şi vor purta douăsprezece feluri de fructe, şi regii 
şi bărbaţii onorabili de pe pământ vor aduce onoarea şi gloria lor prin porţi. Şi porţile nu se vor închide 
noaptea, pentru că acolo nu va mai fi noapte.

190

În acea Cetate unde Mielul este Lumina,

În acea Cetate unde nu vine noaptea;

Eu am o vilă acolo, care-i lipsită de trudă şi griji.

Oh, eu merg unde Mielu-i Lumina.

Nu vedeţi voi că oraşele, cetăţile, casele, locuinţele, vorbesc despre aceasta chiar acum? Toate 
aceste lucruri naturale sunt o umbră.
191

Luaţi o umbră, la o distanţă, ca mâna mea. Înainte ca acolo să poată fi un pozitiv... sau un negativ, 
acolo trebuie să fie un pozitiv, şi, voi vedeţi, acea umbră, arată ca şi cum aş avea o duzină de degete, 
dar atunci când voi le aduceţi aproape împreună, acestea se concentrează în unul, apoi umbra se 
fuzionează cu mâna.

Şi aceasta este, de o mulţime de ori, oamenii se gândesc că există trei sau patru Dumnezei. Voi vă 
uitaţi prea departe înapoi în reforma timpurie. Vedeţi? Veniţi acum jos şi, veţi găsi, concentrându-se 
înăuntru până când este Unul. Aceasta-i exact.

Există o singură Mireasă; nu o duzină, de denominaţiuni. Ci o Mireasă, care este Aleasă, din 
fiecare... de pe pământ care au fost predestinaţi pentru aceasta, aceia care pot recunoaşte locul lor în
192
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împărăţie.

Pe acest Tron, arată, aşa de înalt! Noua Cetate; cu temeliile ei; douăsprezece porţi; Isus, Piatra din 
Capul Unghiului; apostolii, judecând; cele douăsprezece seminţii.
193

Piramida lui Enoh nu aruncă umbră la nici un timp din ziuă. Eu am fost în Egipt, la piramide. Aceasta 
este atât de fixată geografic, şi în dimensiunile acestei mari figuri geometrice; că, nu contează unde 
este soarele, căci nu există niciodată umbră în jurul piramidei. Vedeţi cum este aceasta?

Şi acolo nu va exista niciodată noapte. Voi vedeţi. El în vârful Muntelui, îl va inunda pe acesta cu 
slava Lui. Lumina Lui de Slavă va fi acolo tot timpul. Nu va mai fi noapte acolo. Isus, Piatra de 
Căpetenie!

Acum observaţi. Astfel, Răscumpăraţii vor umbla în Lumină. Noi cântăm acum: „Noi vom umbla în 
Lumină, acea frumoasă Lumină.” Este ceva în noi care ne cheamă afară. „Trecuţi de la moarte la Viaţă.” 
Aceasta este deoarece aceasta aşteaptă. Vedeţi? Aceasta este ceea ce este atributul, ce simţim noi.

194

Cu adevărat, acesta este... Sunteţi gata? Aceasta este Cetatea pe care Abraham o căuta. Vedeţi? 
Fiind un profet, el ştia că acea Cetate era pe undeva. Biblia a spus aşa. Şi el a părăsit cetatea în care 
locuia, şi el s-a dus peste; priviţi unde a plecat el, exact unde va fi aceasta. Vedeţi? „El căuta o Cetate 
al Cărui constructor şi ziditor era Dumnezeu,” vedeţi, el fiind un profet.

Isus s-a dus să pregătească, cu mâini Divine, o Cetate Divină; Arhitect Divin, pentru un popor Divin 
cumpărat, pentru un popor predestinat. El s-a dus să pregătească.
195

Abraham căuta aceasta. „Şi el a mărturisit că era un străin şi călător, căci el căuta o Cetate a cărei 
Făcător şi Ziditor era Dumnezeu.” Acel profet, ştia că aceasta era pe undeva! Ioan a văzut-o coborând, 
dar Abraham se gândea că aceasta putea fi pe pământ chiar atunci. De ce? El la întâlnit pe Melhisedec, 
Regele acestuia, şi el i-a dat Lui o zeciuială. „Care nu avea nici tată, nici mamă. El nu avea nici început 
de viaţă nici sfârşit de viaţă.” Abraham la întâlnit pe El, şi ei au luat cina chiar pe locul literar unde va fi 
ridicată Cetatea, Muntele sfânt al Domnului, unde vor locui Răscumpăraţii. Oh, Doamne!

Acel timp nu se opreşte. Nu, noi suntem în timp; după un timp noi vom merge în Eternitate.

Oh, Munte sfânt! Acolo vor fi străzi de aur transparent, bulevarde; şi case, şi parcuri. Dacă voi vreţi 
să citiţi aceasta, Apocalipsa 21:18. Pomul Vieţii va fi acolo; douăsprezece feluri diferite de fructe, unul în 
fiecare lună, va rodi pe el. Oamenii care mănâncă aceste fructe, îşi vor schimba meniul fiecare, fiecare 
lună.

196

Şi acesta de la... numai pentru biruitori. Voi ştiţi aceasta? Acesta nu este pentru denominaţiuni.

Voi spuneţi: „Chiar aşa, Frate Branham?”

Hai să întoarcem la Apocalipsa 2, numai un minut, şi să găsim aceasta. Apocalipsa 2:7. Haideţi să 
vedem dacă aceasta este într-adevăr Adevărul sau nu. Apocalipsa 2:7 se citeşte ca:

Şi cine are urechi, să audă ce spune Duhul...

Acum, amintiţi-vă. El nu vorbeşte aici Evreilor acum. Aceasta-i Biserica, Neamurile.

Cine are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul; Aceluia ce va birui, îi voi da să 
mănânce din pomul vieţii, care este în mijlocul raiului lui Dumnezeu.

„Numai biruitorii, care biruiesc fiara, care biruiesc semnul ei,” acesta este Catolicism, Protestantism, 
denominaţionalism: „care biruiesc fiara, semnul ei, litera numelui ei.” „El va avea drept la Pomul Vieţii, ca 
să intre pe porţi unde nimic care-i întinat nu poate intra.” Vedeţi? Gândiţi-vă la aceasta. Acum, numai un 
minut acum, aşa cum vom merge un pic mai departe. Pomul Vieţii va fi numai pentru biruitori.

197

Frunzele vor fi pentru vindecarea naţiunilor. Care sunt, regii care locuiesc acolo, aducând înăuntru 
onoarea lor, când ei îşi aduc onoarea lor şi o aşează înaintea Tronului lui Dumnezeu. Întocmai ca afară, 
cele zece... cele unsprezece seminţii au adus, fiecare din ele, o zeciuială lui Levi, vedeţi. Când ei îşi aduc 
onoarea lor în... de pe pământul binecuvântat, în aceasta, şi ei se întind la Pomul Vieţii, să rupă o frunză 
sfântă... sau o frunză a Pomului Vieţii, şi ei vor ieşi afară împreună. Acolo nu va mai fi război. Totul este 
în pace. Frunzele sunt memoriale, pentru vindecările naţiunilor.

Acelaşi Pom, acum, ca Adam, el... Acolo era un Pom al Vieţii în grădina Edenului, din care el ar fi 
putut să mănânce dacă el nu ar fi căzut. Acel Pom al Vieţii i-a reamintit lui, tot timpul, că noua lui... 
tinereţea lui rămânea încontinuu. Vedeţi?

198

La fel vor fi naţiunile. Frunzele vor fi pentru vindecarea naţiunilor; observaţi, nu boala acum. Voi aţi 
avea aceleaşi drepturi pe care le avea Adam, ca şi (frunza) porumbelul cu frunza sfântă,  aceasta  este
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totul... fiecare rege ia o frunză.

Observaţi, Râul Vieţii, poate mai multe râuleţe mici îl formau. Acum, pe acest pământ...199

Eu am să închei în numai câteva minute. Pe acest pământ... Sau, eu am să mă opresc. Aceasta-i 
cât de multe notiţe mai am, acum cam în jur de treizeci de pagini. Da. Uitaţi-vă.

În această viaţă, eu niciodată nu am văzut nimic atât de potolitor ca fiind în munţi şi să găseşti, aşa 
cum am predicat seara trecută, acel pârâu învolburat, aceasta este o resursă dătătoare de viaţă. Voi aţi 
fi obosiţi şi setoşi, cădeţi jos lângă un izvor bun; departe în jos unde microbii nu se pot duce, jos de tot 
la sute de picioare în pământ, este apa învolburată pură, veritabilă, dătătoare de viaţă. Noi apreciem 
aceasta. Aceasta este puţin. Acum, pământul are multele ei izvoare cu apă de împrospătare. Când 
însetaţi morţi de sete, obţineţi o băutură bună, şi rece de la acesta, aceasta va ajuta să trăiţi.

Dar priviţi de unde vine acesta Unul. Din Tron, acolo este unde obţine resursele lui dătătoare de 
Viaţă. Vine de sub Tronul lui Dumnezeu, unde Dumnezeu şade.
200

Totul, tot acest pământ, acest pământ pe care trăim noi acum; fiecare, fie că este Creştin sau 
păgân, au temple. V-aţi gândit vreodată la aceasta? Biserici, toţi dintre ei.

Dar Acesta nu are vreo una. Biblia spune: „Şi acolo nu era nici un templu acolo. Ci Domnul Dumnezeu 
şi Mielul este Templul acesteia.” Mielul este Lumina. Mielul este Templul. Mielul este Tronul. Mielul este 
Viaţa. El este acel Templu. Vedeţi, toate aceste temple au un obiect la care ei se închină; dar, în 
această Cetate, El este obiectul. El este cu poporul Său. Lumina Sa Spirituală inundă Cetatea piramidă.

Ca Petru şi Ioan, sus pe vârful muntelui. Lumina a acoperit vârful muntelui, şi un Glas a vorbit, 
spunând: „Acesta este Fiul Meu preaiubit.”
201

În Apocalipsa 21:3 şi 4: „Cortul lui Dumnezeu este cu oamenii.” Dumnezeu şi-a făcut cortul în om, 
prin a-l răscumpăra, prin aceste trei procese. Acum Dumnezeu o să răscumpere pământul şi locuieşte pe 
pământ, cu supuşii Lui de pe pământ, pe care El i-a rodit de pe pământ. Şi prin păcat a căzut acesta, 
dar... El trebuia să lase aceasta să se întâmple. Dar acum El a trimis pe Isus să răscumpere acel pământ 
căzut, din care noi suntem o parte. „Nici un fir de păr din capul vostru nu va pieri.” Aşa a spus Isus. El a 
zis: „Eu îl voi învia din nou în zilele din urmă.” Vedeţi? De ce? Voi sunteţi o parte din pământ.

202

Voi observaţi, eu aveam mica mea glumă despre soţia mea spunând că am pierdut părul. Eu i-am 
spus ei că eu nu am pierdut nici un fir din el.
203

Ea a spus: „Unde sunt firele de păr?”

Eu i-am spus: „Unde au fost înainte să le primesc.” Unde odată ele erau, o substanţă; oriunde sunt, 
ele mă aşteaptă pe mine. Vedeţi? Este adevărat. Eu mă voi duce la ele, într-o zi.

Acest trup bătrân, zbârcindu-se şi căzând, şi micşorându-se acolo în umeri, şi cu dureri în genunchi, 
şi răguşeală în gât. Aceasta este în regulă. Voi îl puteţi îngropa în mare, dar Trâmbiţa mă va trezi. Da, 
domnule! Da, domnule. Noi o să ne schimbăm, într-una din aceste zile. Eu sunt o parte din acest pământ 
care este răscumpărat. Voi sunteţi în lume, dar nimic din cosmos. Voi sunteţi într-un ordin diferit, un 
ordin răscumpărat.

204

Observaţi: „Cortul lui Dumnezeu va fi cu oamenii.” Observaţi: „Lucrurile trecute s-au dus.” Acest, 
acest lucru, s-a dus. Aceasta înseamnă că Cerul a venit jos să locuiască cu omul. Vedeţi? Cerul şi 
pământul sunt îmbrăţişate.

205

Exact ca atunci când Porumbelul a venit pe o parte din pământ, care era Isus; El era praful 
pământului, omul. Dumnezeu, venind din acel germene micuţ de Viaţă, prin putere creatoare. Şi acel 
Sânge care era în acel... Viaţa care era în acel Sânge s-a înălţat înapoi la Dumnezeu, dar Sângele a 
picurat pe pământ, ca să-l pretindă. [Fratele Branham bate pe amvon de câteva ori - Ed.]

Din cauza sângelui care a fost adus, din celula germenului de la Cain, vedeţi; acum El vine înapoi cu 
puterea creatoare întocmai cum l-a făcut El pe Adam, creându-l pe Adam, aici este al doilea Adam. Şi 
prin acea celulă de rupere acolo, unde (păcatul) Cain a rupt acea celulă de sânge asupra celui drept, 
vedeţi, acum această Celulă de Sânge... Deoarece, el l-a omorât pe Abel, însă Abel a fost născut prin 
sex.

206

Dar acest Unul nu a fost născut prin sex. „El era creaţiunea lui Dumnezeu, începutul acesteia,” şi El a 
răscumpărat pământul. Şi tot calciul, potasiul, petrolul, lumina cosmică, din care sunteţi făcuţi voi, este 
răscumpărat. „Nici un fir de păr nu va fi vătămat. Şi Eu îi voi învia din nou în zilele din urmă.”

Atunci ce? Dumnezeu vine jos să locuiască pe pământ. Din care El este o parte. Propriul Său trup. El 
l-a  înviat  pentru  justificarea  noastră,  şi  noi  suntem  justificaţi  prin  a  crede  aceasta  şi  acceptând-o.
207
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Observaţi în simboluri, Isus devine... în simbol, Isus devine om; Dumnezeu... sau predestinat să-şi ia 
locul, să ne răscumpere pe noi, să facă toate aceste lucruri posibile.

Observaţi, în afara frumoaselor ziduri ale Cetăţii...

Acum o aveţi „Cetatea”? Vedeţi, ea este un Munte sfânt. [Fratele Branham ilustrează la tablă - Ed.] 
„Nimic nu va vătăma sau distruge în tot Muntele Meu sfânt, zice Domnul.” Cetatea nu este un cub. Ea 
este un Munte. Şi lăţimea, cu lungimea, cu înălţimea, sunt egale, vedeţi; o mie cinci sute de mile încolo, 
o mie cinci sute de mile încoace, o mie cinci sute de mile de jur împrejur; şi o mie cinci sute de mile 
înălţime. Astfel ea este numai un Munte uriaş, ca piramida, şi Cetatea este pe Munte. Glorie!

208

Ei vedeţi, acolo este paradisul lui Dumnezeu, Lumina lumii, acea împărăţie desăvârşită. Nu ziua a 
şaptea; cea Eternă! Vedeţi? Nu Mileniu; Noul Pământ! Vedeţi?

În timp ce el trece prin Mileniu, el trece prin procesul său de sanctificare, dar totuşi mai trebuie să 
fie ars. Vedeţi? Sângele, care a răscumpărat pe oameni, a arătat această aducere aminte că el... preţul 
este plătit, acei o mie de ani. Dar apoi el trebuie să fie curăţit prin Foc; aşa cum eraţi voi, delegaţii Lui 
din această Cetate, delegaţia.

209

Astfel dacă voi muriţi sau trăiţi, ce contează aceasta? Dacă El vine astăzi, sau într-o sută de ani, 
sau o mie de ani, eu mă odihnesc doar până vine schimbarea mea.

Aşa că, bărbat bătrân şi femeie bătrână, nu fiţi descurajaţi. [Fratele Branham ilustrează la tablă - 
Ed.] Dacă voi sunteţi o reprezentare aici, în acest atribut al lui Dumnezeu; acesta este Dumnezeu; dacă 
aveţi aceasta, dacă voi sunteţi reprezentaţi aici, voi nu puteţi... Voi sunteţi în Eternitate. Şi dacă 
traversaţi din această a şaptea zi, în a opta, voi intraţi în Eternitate prin botezul cu Duhul Sfânt, voi 
sunteţi incluşi în Aceasta. Acum, dacă voi vă încredeţi doar într-o senzaţie, sau săriţi în sus şi-n jos, 
sau: „Eu fac asta. Eu ţin ziua a şaptea. Eu nu mănânc carne,” şi lucruri ca acestea, care vor pieri, 
oricum. Vedeţi? Dar Acesta este Etern. Vedeţi? Acesta este Etern, Sărbătoarea după sărbătoarea 
corturilor. Vedeţi?

210

Sărbătoarea corturilor era ultima sărbătoare, a şaptea sărbătoare. Noi ne închinăm acum sub 
sărbătoarea corturilor, a şaptea epocă a bisericii.
211

În Mileniu, noi vom fi iarăşi sub sărbătoarea corturilor, în ziua a şaptea.

Dar, atunci, după a şaptea zi, noi avem o Adunare Sfântă, mergem înapoi în Eternitate. Cum? Prin 
Acela Etern care a venit şi ne-a răscumpărat şi ne-a luat înapoi, lăsându-ne să recunoaştem că noi eram 
o parte din Aceasta.

Acum cum ştiţi că sunteţi o parte din ea? Din cauza, că, Cuvântul ceasului acesta, promisiunea 
acestei zile. Ce este aceasta? O restaurare înapoi la prima zi, prima. „Şi el va întoarce inimile copiilor 
către părinţii lor,” aducând iarăşi o reîntoarcere a cincizecimii veritabile, nu senzaţii; şi va manifesta 
Lumina de seară, acelaşi Fiu care s-a arătat în Lumina de dimineaţă, după cum este promis pentru 
această zi. Amin şi amin!

Unde ne aflăm, prietenilor, unde ne aflăm? Doar aşteptând acum să ne dăm la o parte, astfel ca 
Apocalipsa 11 să poată fi făcută... cunoscut Evreilor; aceasta este adevărat, vine Răpirea.

Priviţi, în afara porţilor zidurilor, răspândite de-a lungul Noului Pământ, naţiunile vor trăi în pace 
Eternă. Acum ce? Regi onorabili vor aduce slava lor în ea. Nici un păcat nu poate fi acolo. Nici o femeie 
cu părul scurt nu va intra în acea Cetate. Eu vă garantez aceasta. Nici un fel de haine scurte, fumat de 
ţigări. Desfrânaţi, destrăbălate sau mincinoşi, idolatrii, orice ar fi fost, nu vor intra în acea Cetate. Nu, 
acestea toate se vor termina. Păcatul va fi dus. „Nimic care să pângărească sfinţenia ei nu vor intra 
acolo.” Aceasta este ce a spus El. „Totuşi s-a dus, pentru totdeauna.”

212

Uitaţi-vă afară în câmpiile ei şi în jurul porţilor ei:

Ursul va fi blând, lupul va fi domesticit;

Şi leul va şedea împreună cu mielul;

Şi fiarele sălbatice, vor fi conduse de un copil;

Eu voi fi schimbat din creatura care sunt.

Cu această moarte lucrând în trupul meu muritor, bătrâneţea se aşează în el, eu voi fi schimbat.213

Aţi auzit cântarea? „Ursul va fi blând. Lupul va fi domesticit.” El nu va sări în sus, şi nu te va ataca 
de la spate încercând să te omoare. El va merge cu voi în jos pe cărare. Cine o să moştenească 
aceasta? Cei Răscumpăraţi.  Cine  vor  fi  aceştia?  Observaţi,  eu  pot  să  vă  învăţ  acum numai  simbolurile
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mele. Notează, Frate Lee.

Cine a ieşit pe pământul nou cu Noe profetul? Aceia care au intrat cu el în corabie. Este adevărat? 
Aceştia sunt cei ce au păşit pe el. Vedeţi? Acei ce au intrat înăuntru cu Noe, prin mesajul lui, erau aceia 
care au păşit afară pe pământul nou după botezul lui cu apă.

214

Acei care intră înăuntru cu Isus acum. Cum intraţi voi în El? Printr-un singur Duh; şi El este Cuvântul. 
Voi aţi devenit o parte din El. Ce parte din El sunteţi voi? Recunoscând, Cuvântul care este viu în 
această oră. Voi veţi păşi cu El afară în Mileniu. Aceasta este când voi păşiţi afară. Observaţi, nu o 
generaţie nouă. O transplantare!

215

Voi spuneţi: „Oh, Frate Branham!” Oh!

Notaţi, dacă Dumnezeu a putut să-l ridice pe Ilie şi să-l ia sus, în urmă cu două mii cinci sute de ani, 
şi să-l transplanteze iarăşi înapoi pe pământ, ca să fie un profet pentru Iudei, cu cât mai mult poate El 
să facă Miresei!

După ce Noe a ieşit din corabie, observaţi ce i s-a spus lui Noe după ce el a ieşit din potop, aşa cum 
era cu Adam înainte. După ce el a ieşit, pe noul pământ; a zis: „Înmulţiţi-vă şi repopulaţi pământul,” 
după potop. Observaţi: „Urma să fie roditor, să repopuleze pământul,” ca şi Adam la început.

216

Acum puteţi vedea exact aici. Acum ascultaţi foarte îndeaproape.

Adam urma să se „înmulţească şi să umple pământul.” Este adevărat? Noe urma, după ce noua, 
lumea era distrusă, urma să se „înmulţească şi să umple pământul.” Înţelegeţi? Acum nu puteţi voi vedea 
ce este „sămânţa” şarpelui? Ce a umplut pământul? Voi înţelegeţi? În ordine. Voi vedeţi acum cum a 
ajuns Satan la Eva acum. Aceasta este de ce moartea a domnit pe pământ de atunci, şi cerurile, 
pământul, fiara, atmosfera, sunt toate blestemate de Dumnezeu din cauza aceasta. Acesta este 
blestemul, deoarece Satan a ajuns la aceasta primul.

217

Isus a venit ca să răscumpere înapoi la Tatăl. Pentru ca să facă aceasta, El a devenit o parte din 
pământ; aşa cum tocmai am discutat. Şi chiar din acel praf (partea care a fost Isus, însuşi) fiind 
răscumpărat, prin El toate atributele lui Dumnezeu sunt răscumpărate cu pământul.

El era Cuvântul vorbit. Noi care suntem răscumpăraţi suntem o parte din El. Apoi, dacă puteţi 
recunoaşte! Vedeţi?
218

Fariseii pretindeau că ei erau. Însă, voi vedeţi prima mea ilustrare, ei erau aceasta numai prin 
intelect. Ei nu puteau recunoaşte Cuvântul când El a fost făcut manifest tocmai înaintea lor. Ei spuneau: 
„Omul acesta este un duh rău.”

Acum, astăzi, noi suntem numiţi profeţi falşi. Noi suntem numiţi cu fiecare lucru murdar care poate fi 
numit, de oameni religioşi, vedeţi, de către oameni mari şi talentaţi. Vedeţi, numai că ei nu înţeleg. 
Vedeţi?

Botezul lui cu apă nu era suficient ca să cureţe pământul; nici a lor nu este. Sanctificarea, de către 
Sânge, l-a adus înapoi, l-a pretins. Dar botezul cu Foc îl curăţeşte; aşa cum a făcut acesta Miresei Lui. 
Ca justificarea, sanctificarea, botezul cu Duhul Sfânt.

219

Niciodată nu a promis să ridice o rasă nouă, aşa cum am spus eu, ci El a promis să o răscumpere pe 
cea căzută. Acei care erau predestinaţi, moşteneşte aceasta aşa cum a promis El. Şi El este 
neschimbatul Dumnezeu; noi ştim aceasta.

220

Amintiţi-vă, Dumnezeu l-a luat pe Ilie, după Răpire, şi l-a mutat, transplantat înapoi printre oameni, 
ca să ia locul ca profet printre poporul lui; cât de curând El va face aceasta. Şi l-a ţinut, viu, aceşti 
două mii cinci sute de ani. El urmează să apară din nou.

221

Observaţi iarăşi. El a înviat pe Moise din morţi. Unde este mormântul lui? Poate cineva să-l 
găsească? Citiţi Cartea lui Iuda. Vedeţi? Satan... Arhanghelul certându-se cu arhanghelul Satan, zicând, 
cuteza... „Domnul să te mustre,” certându-se pentru trupul lui Moise. Şi aici Petru, Iacov şi Ioan stăteau 
acolo şi se uitau la el, pe Muntele Schimbării la faţă, chiar acolo în ţara unde urmează ca Muntele să fie 
ridicat ca să locuim în el. Vedeţi?

222

Şi El a venit ca să-l răscumpere.

Vedeţi, acolo era atunci Biserica răpită, reprezentată; acolo erau reprezentaţi, acei care sunt 
adormiţi. Unde erau? [Fratele Branham ilustrează la tablă, pentru următoarele câteva paragrafe - Ed.] În 
Cetate; sus pe vârful muntelui, înţelegeţi?

223

Acolo erau Petru, Iacov, şi Ioan, privind: trei, martori. Acolo erau Ilie, Moise, şi Isus; ca un martor 
Ceresc. Vedeţi?
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Şi acolo era Moise, cel mort, a fost înviat. Acolo era Ilie cel răpit, încă era în viaţă. Şi ei erau 
amândoi reprezentaţi pe acest munte sfânt.

Şi, Isus, Răscumpărătorul. Când Dumnezeu, sus deasupra Lui aşa, l-a preaumbrit pe El, zicând: 
„Acesta este Fiul Meu preaiubit.”

Reamintiţi-vă, că Isus a spus, cam cu o zi înainte de aceasta. El a zis: „Adevărat vă spun, că unii 
dintre voi care stau acum aici, nu vor vedea moartea, până vor vedea Împărăţia lui Dumnezeu stabilită în 
putere.”

224

Ce era aceasta? Morţii înviaţi şi sfinţii răpiţi, împreună, luaţi sus împreună ca să-l întâlnească pe El în 
aer. Cu Dumnezeu preumbrindu-L pe El, şi Isus stând acolo în această umbră, zicând: „Acesta este Fiul 
Meu preaiubit în care îmi găsesc toată plăcerea,” ordinea Împărăţiei Noi. Oh, frate, soră!

Moartea nu vă schimbă. Moartea schimbă numai locul vostru de locuinţă. Vedeţi?225

Amintiţi-vă, că Samuel, când era mort şi a fost înmormântat de doi ani, el era în Paradis. Şi 
vrăjitoarea din Endor la chemat, şi Saul l-a recunoscut pe el; şi ea, la fel, şi s-a aruncat cu faţa la 
pământ. El nu s-a schimbat, nici un pic. El încă era acelaşi Samuel, după ce era mort de doi ani, şi el era 
încă profet. El a spus: „Mâine vei cădea în luptă, fiul tău şi cu tine, şi mâine seară cam pe vremea 
aceasta vei fi cu mine.” Şi aceasta este tocmai ce s-a întâmplat.

Vedeţi? Iar când Moise şi Ilie, se vor întoarce, pentru Apocalipsa 11, ei încă vor fi profeţi. Aleluia! 
[Fratele Branham îşi bate palmele împreună de trei ori - Ed.]

Şi acolo, în Ţară, în Cetate unde Mielul este Lumina, eu am să te cunosc pe tine, Frate McKinney. Şi 
eu vă voi cunoaşte pe voi, poporul meu, nestematele mele în coroană. Când vor veni ei din est şi din 
vest, în Cetate; când o mie cinci sute de mile pătrate, ea va şedea acolo, în Cetatea construită pătrat. 
Când voi veţi şedea acolo în Muntele cel sfânt, unde Dumnezeu şade pe Munte, şi Isus pe Tron. Şi 
trâmbiţa de aur va suna când Iosif pleacă, să umble pe jos prin Paradis, şi copiii lui Dumnezeu cad în 
genunchi şi se închină Lui, ştiind că ei au fost răscumpăraţi. Vedeţi? Amin! Aleluia!

226

Uneori îmi creşte dorul după Cer,

Şi slava pe care o voi privi acolo;

Ce bucurie va fi aceea când pe Salvatorul meu îl văd,

În acea frumoasă Cetate de aur!

Eu am destinaţia către acea frumoasă

Cetate Domnul a pregătit-o...

[Porţiune goală pe bandă - Ed.]

Isaia a spus, în Isaia 9:6: „Domnia Lui va creşte şi pacea va fi fără sfârşit. Domnia va fi pe umerii 
Lui; şi îl vor numi Sfetnic, Prinţ al Păcii, Dumnezeu Tare, Părintele Veşniciilor. Şi domnia va fi pe umerii Lui; 
şi creşterea Lui şi pacea Lui va fi fără sfârşit.” Chiar şi animalele sunt acolo. Oh, Doamne!

227

Ursul va fi blând, şi lupul va fi domestic;

Şi leul va şedea împreună cu mielul,

Şi fiarele sălbatice, vor fi mânate de un copil;

Dar eu voi fi schimbat.

Eu voi fi schimbat din această creatură care sunt, când acea Zi vine, căci eu mă duc la acea 
Cetate. Eu sunt destinat pentru acea frumoasă Cetate! Eu simt puterea de răscumpărare în toată inima 
mea acum.

228

Dacă aceasta nu este aşa, atunci eu mi-am irosit viaţa mea; eu am învăţat pe alţii lucruri 
amăgitoare. Dar când mă uit în jos şi văd că promisiunea pe care a făcut-o El pentru ziua aceasta, şi O 
văd adeverită; şi mă uit la aceste o mie cinci sute de mile pătrate de adunare şezând aici, una Aleasă 
care a fost chemată din denominaţiuni şi rase şi crezuri şi altele, adunaţi împre-ună; aşa cum văd 
Cuvântul adeverindu-se El însuşi, eu ştiu, în afara oricărei umbre de îndoială, că pietrele preţioase ale 
coroanei mele vor străluci mai tare decât orice lucru în lume, în acea Zi.

Va veni un timp! Poporule, noi nu ne adunăm aici în zadar. Noi doar aşteptăm pentru acel timp. Este 
foarte, foarte târziu, însă Isus este încă foarte, foarte aproape. Şi Slava Lui este minunată. „Numele Lui 
va  fi  chemat  Sfetnic.”  Acea  Cetate,  o  puteţi  vedea?  Acolo  este  locul  unde  Mireasa  şi  Mirele  se  vor

229
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aşeza, şi nicicând nu vor mai...

Acum, dacă credeţi că este minunat când conducem maşina sute de mile ca să ne aşezăm aici şi să 
ne hrănim din Cuvântul Lui, care este numai o umbră, ce va fi când vom locui în Cetate cu El! Când voi 
locui vecin cu voi, şi când vom mânca din acei pomi, şi vom umbla în acele străzi, când vom păşi pe 
acele străzi de aur să mergem la izvor, să bem din izvor, vom umbla în paradisul lui Dumnezeu, cu îngerii 
planând pe pământ, cântând imnurile, oh, ce Zi va fi aceea! Se merită totul. Drumul pare zgronţuros, 
uneori devine greu, dar, oh, aceasta va fi atât de puţin când îl văd pe El, atât de puţin. Ce vor fi numele 
rele şi lucrurile pe care le-au spus ei, ce vor fi acelea când îl voi vedea pe El în acea frumoasă, frumoasă 
Cetate a lui Dumnezeu?

230

Să ne plecăm capetele.231

Eu sunt destinat pentru acea frumoasă Cetate

Domnul meu a pregătit-o pentru ai Săi;

Unde toţi răscumpăraţii din toate epocile

Cântă „Slavă!” în jurul Tronului Alb.

Uneori mi-e dor de patria Cerească,

Şi slava-i de acolo eu voi privi:

Ce bucurie va fi aceea când pe Salvatorul meu îl văd,

În acea frumoasă Cetate de aur!

Pe insula Patmos, Ioan a văzut aceasta!

[Fratele Branham plânge de bucurie - Ed.]

Scumpe Isus, această speranţă, speranţa mea este zidită pe nimic mai puţin, Doamne. Aceea este 
mama inimii mele; acea Cetate, marele Rege. Dumnezeule, nu lăsa ca vreunul de aici să piară, te rog. Fie 
ca noi să ne cercetăm din nou vieţile noastre, astăzi. Doamne, aşteptând Venirea Domnului. Unde, toţi 
acei Răscumpăraţi, acolo în acel Colosseum mare din Roma, unde acei Creştini au fost mâncaţi de lei, se 
va ridica praful într-o zi!

232

Acolo nu vor mai fi cimitire pe coasta dealului de Slavă. Nici un mâner de uşă nu va ţine vreo 
coroană funerară. Nici o lacrimă nu va cădea pe ea. Nu, nu. Nici o ridicătură de pământ. Nici o furtună 
nu o va lovi. Acolo totul va fi glorios.

Ajută-ne, Doamne. Dacă este unul aici... care este chemat la Cina de Nuntă a Mielului, aceşti o mie 
de ani de domnie Milenară, şi apoi să intrăm în Cetate după terminarea Lunii de Miere. Mileniul este doar 
Luna de Miere. Apoi Ea, Mireasa, îşi ia a Lui... Mirele îşi ia Mireasa Lui Acasă. El este al Ei. Mirele Ei; 
Mireasa Lui. Oh, El este dus să pregătească o Casă, de când El a devenit logodit.

233

Fie ca noi să fim devotaţi Lui Care este Cuvântul, căci El este Cuvântul. Indiferent cum alţii încearcă 
să ne împiedice, să ne ţină la o parte de Acesta; Doamne, trage-mă mai aproape.

Căci uneori mie dor nespus de Ceruri,

Şi slava lui de acolo o voi privi:

Ce bucurie va fi aceea când pe Salvatorul meu îl văd,

În acea frumoasă Cetate de aur!

Viitoarea Casă a Mirelui şi Miresei! El vine înapoi... [Porţiune goală pe bandă - Ed.]... la Cina Nunţii; 
urmează să fie trei zile şi jumătate. Apoi ne întoarcem iarăşi, în Mileniu, în luna de miere a noastră. Şi 
apoi El o să aducă Cetatea la vedere. Ca mirele luându-și mireasa spre surprinderea ei, cum stă micuţa 
mireasă acolo cu sfială în timp ce se uită la casa ei viitoare! Şi astăzi, prin credinţă, Doamne, noi o 
vedem acolo. Ea va fi chiar aici pe acest pământ. Tu ai promis aceasta.

234

Biserica Ta va fi complet răscumpărată, într-una din aceste zile. Şi apoi lumea Ta va fi răscumpărată, 
restul de particule. Dar întâi Tu ai răscumpărat poporul Tău, trupurile lor care sunt făcute din lume.

Ajută-ne, Dumnezeule. Dacă este vreunul aici care nu este exact sigur de aceasta, Doamne, fie ca 
ei s-o primească chiar acum.
235

Eu ştiu că aceasta a durat mult şi era cald, dar, poporule, noi nu vom sta întotdeauna aici. Eu nu voi 
fi întotdeauna pastorul vostru. Hai să ne asigurăm.
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„Există o cale, Frate Branham?”

Da, deveniţi o parte din Cuvânt, o parte din Cuvântul de astăzi. Nu puteţi fi o parte din Cuvântul din 
ziua lui Moise; acea parte s-a completat, acelea erau picioarele. Noi suntem la Cap acum. Acesta este 
Cristos. Nu timpul braţelor, în urmă în Luther, nu. Acesta este timpul Capului. Cristos, Piatra din Capul 
unghiului, vine la Trup.

Dacă voi nu simţiţi corect şi exact despre aceasta, oriunde puteţi, vreţi să vă ridicaţi mâinile astfel 
ca să vă pot vedea. Lăsaţi ca toţi ceilalţi să-şi ţină capetele jos. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
236

Spuneţi: „Aminteşte-mă în rugăciune, Frate Branham. Eu vreau atât de mult să fiu acolo! Eu nu 
vreau să pierd aceasta, Frate Branham. Eu mă cercetez, eu fac tot ce pot, dar roagă-te pentru mine 
acum, vrei?” Dumnezeu să te binecuvânteze.

În timp ce vă gândiţi la aceasta acum, rugaţi-vă doar, spuneţi: „Dumnezeule...” Aceasta este în 
propria voastră inimă. Vedeţi, dacă simţiţi ceva zvâcnitură, furnicătură în inimile voastre, aceasta este. 
Acesta este acel atribut încercând să se declare el însuşi.

Eu sunt destinat pentru acea frumoasă Cetate

Domnul meu a pregătit-o pentru ai Lui;

Unde toţi Răscumpăraţii din toate epocile

Vor cânta „Slavă!” în jurul Tronului Alb;

Uneori îmi este dor de Ceruri, şi slava de acolo o voi privi:

Ce bucurie va fi aceea când pe Salvatorul meu îl văd,

În acea frumoasă Cetate de aur!

Tată Ceresc, ia-ne pe noi acum, Doamne. Lasă ca Marele Păstor, Marele Păstor Răscumpărător, 
Marele Păstor care a părăsit Slava, ştiind că unii din atribuţi erau pierduţi pe acele mari văi ale păcatului, 
unde lupii şi animalele vor devora curând acele oi micuţe; dar El a părăsit coridoarele de aur, a venit jos 
pe pământ şi a fost făcut unul din noi, astfel El a putut declara dragostea lui Dumnezeu către noi. Acolo 
i-a găsit El pe ei, pe unii din ei în denominaţiuni, pe unii din ei în casa de faimă rea, pe unii din ei pe 
străzi, orbi, unii din ei la garduri şi drumuri, dar El a răscumpărat pe fiecare pe care Tatăl l-a ordinat să 
fie răscumpărat.

237

Şi El ne-a însărcinat pe noi, ca să trăim această parte din Cuvânt pentru epocile noastre. Şi noi 
vedem marea reformă a lui Luther, în acea epocă; şi a lui Wesley; şi a Penticostalilor. Acum noi căutăm 
Piatra din Capul Unghiului Cetăţii. O Dumnezeule, noi cunoaştem epoca şi promisiunea care ne-a fost 
dată pentru această zi, cum că Aceasta urmează să fie restaurată iarăşi. „Lumina de seară va coace 
fructele din ea. Şi se va împlini că va fi o zi care nu poate fi numită, nici ziuă nici noapte, dar în timpul 
serii va fi Lumină.”

238

Acelaşi glorios Fiu al lui Dumnezeu, manifestat pe El însuşi în trup omenesc aici pe pământ, făcând ca 
promisiunea însăşi să trăiască exact, a orbit ochii Fariseilor şi Saducheilor şi Irodienilor, şi aşa mai 
departe.

Şi astăzi se repetă iarăşi, Cuvântul fiind manifestat aşa cum a fost El. Cuvântul, cunoscând taina 
inimii, exact aşa cum a fost, aşa cum Scriptura a spus, care nu poate fi desfiinţată. Ajută-ne, 
Dumnezeule, să recunoaştem aceasta.

Ajută acum pe aceştia care au ridicat mâinile. Fie ca ei să se prindă puţin mai strâns; să se încalţe 
cu Evanghelia păcii; să se îmbrace cu toată Armura lui Dumnezeu; să-şi tragă coiful jos; să-şi ia scutul 
credinţei; să pornească înainte, de azi încolo. Aprobă aceasta, Doamne.

Încă puţină vreme, şi noi vom fi somaţi, atunci va veni Răpirea. Numai un grupuleţ micuţ, ca Enoh, 
va fi luat sus.
239

Apoi: „Rămăşiţa din sămânţa femeii, care ţin poruncile lui Dumnezeu,” Evreii: „au mărturia lui Isus 
Cristos,” Neamurile, vor fi vânaţi ca câinii: „şi vor da viaţa pentru mărturia lor.”

Apoi, într-o măreaţă dimineaţă, odihna Mileniului, pentru Luna de Miere va începe.

„Şi apoi restul morţilor nu au înviat până la sfârşitul celor o mie de ani.” Atunci, la sfârşitul celor o 
mie de ani, va fi o Judecată, arătând că Ham era în corabie. Şi Ham este încă acolo în rămăşiţă. Acei 
care l-au auzit pe Acesta şi l-au respins pe Acesta vor trebui să fie judecaţi.

Acum, aprobă aceasta, Doamne, ca noi să nu fim consideraţi printre ei, ci să fim între cei chemaţi la
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Cina de Nuntă. Căci, noi recunoaştem pe Isus printre noi astăzi. Noi intrăm cu El; afară din Lume, în El. 
Lasă-ne să intrăm în acea Cetate, să venim afară cu El.

Eu îmbătrânesc, Doamne. Eu nu mai am multe predici de predicat. Dar desigur că mă încred în Tine. 
Eu caut acea Cetate, aşa cum a făcut părintele meu Abraham. Este ceva în mine care-mi spune că 
aceasta vine. Eu încerc pretutindeni, Doamne, să răspândesc Lumina şi să-i chem. Nu lăsa pe nici unul 
din aceştia. Doamne...

240

Cât de frumos, cu un timp în urmă, Tu mi-ai descoperit aceasta mie. Dintr-o circumferinţă de vreo o 
mie cinci sute de mile, numai unul ici şi calo, sunt aşezaţi împreună astăzi, care sunt adunaţi într-un loc 
mic, aşteptând să apară acea Cetate. Noi mărturisim că suntem străini şi călători. Noi suntem proscrişi. 
Păgânul, şi lumea, râd şi ne batjocoresc; denominaţiunile religioase ne ridiculizează; dar noi nu suntem 
mişcaţi de asemenea lucruri. Fă-ne pe noi o parte din Cuvânt, Doamne, de neclintit. „Aceasta se va 
împlini în zilele din urmă.” Fie ca aceştia să fim noi, Doamne, fie ca noi să fim consideraţi printre ei. Noi o 
cerem în Numele lui Isus. Amin.

[Fratele Branham pauzează - Ed.] Voi credeţi aceasta? [Adunarea spune: „Amin.” - Ed.] Să ne 
ridicăm mâinile aşa.

Eu sunt destinat către acea frumoasă Cetate,

Domnul meu a pregătit-o pentru ai Lui;

Unde toţi răscumpăraţii din toate epocile

Vor cânta “Slavă!” în jurul Tronului Alb;

Uneori îmi creşte dorul de Ceruri,

Şi de slava de acolo ce o voi privi:

Oh, ce bucurie va fi aceea când pe

Salvatorul meu îl văd, în acea frumoasă Cetate de aur!

Acum, dacă noi urmează să locuim în acea Cetate împreună, doar daţi mâna cu cineva şi ziceţi: 
„Dumnezeu să te binecuvânteze, pelerinule. De unde eşti? Louisiana, Georgia, Mississippi? Şi eu sunt un 
pelerin, de asemenea. Eu caut acea Cetate.”

241

Eu caut acea Cetate, Frate Neville. Eu ajung departe acolo în...?... Amin. Frate Capps, eu caut acea 
Cetate, încă, diseară. [Fratele Branham începe să fredoneze Nu-i Dezamăgire - Ed.]

Şi gloriile ei acolo le voi privi:

Ce bucurie va fi aceea când pe Salvatorul meu îl văd,

În acea frumoasă Cetate de aur!

Oh, ursul va fi blând, şi lupul va fi domestic;

Şi leul va sta întins lângă miel, oh, da;

Şi fiarele din... vor fi mânate de un copil;

Şi eu voi fi schimbat, schimbat din această creatură ce sunt, oh, da.

Oh, acolo va fi pace în vale pentru mine într-o zi;

Oh, acolo va fi pace în vale pentru mine. (Adevărat! Da!)

Acolo nu va mai fi tristeţe, nici necaz, nu va mai fi mâhnire eu voi vedea;

Şi acolo va fi pace în vale pentru mine.

Regele nostru invizibil, în această dimineaţă, va fi făcut manifest. Şi eu nu-l voi vedea pe Bill Dauch 
la nouăzeci de ani. Voi nu mă veţi vedea de cincizeci de ani. Ci eu voi fi schimbat, în acea Zi.
242

Şi când fiarele din pustiu, vor fi mânate de un copil;

Dar eu voi fi schimbat, schimbat din această creatură ce sunt.

Nu aţi fi voi bucuroşi? Părul cărunt va fi dus; şi umerii încovoiaţi. Dar frumuseţea, nemurirea, vor sta 
în asemănarea Lui, mai strălucitor decât soarele. Oh, minunat!
243
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... pentru mine, O Doamne, mă rog;

Acolo nu va mai fi necaz, nici tristeţe,

nu va mai fi mâhnire eu voi vedea;

Şi acolo va fi pace în vale pentru mine.

De aceea suntem noi aici. Câţi dintre voi au nevoie de putere pentru călătorie? Dumnezeule dă-ne 
aceasta nouă! Câţi dintre voi sunt bolnavi în trup, soldaţi răniţi? O duzină, sau mai mulţi. Voi credeţi că 
El este aici. Regele invizibil? Lucrurile vizibile; invizibilul este făcut manifest prin vizibil. El este acelaşi ieri, 
azi, şi în veci, numai trupul corporal. Acum, dacă acesta este Duhul Lui care a predicat aceasta prin 
mine. El va face lucrările pe care le-a făcut El când El era aici. Oh, ce minunat!

244

Eu sunt destinat către ţara făgăduită.

Eu sunt destinat către ţara făgăduită;

Oh, cine va veni şi va merge cu mine?

Eu sunt destinat către ţara făgăduită.

Peste toate acele câmpii larg întinse

Străluceşte o Zi Eternă;

Acolo Dumnezeu Fiul domneşte pe veci,

Şi împrăştie noaptea la o parte.

Oh, eu sunt destinat către ţara făgăduită.

Eu sunt destinat către ţara făgăduită;

Oh, cine va veni şi va merge cu mine?

Eu sunt destinat către ţara făgăduită.

Cinci sute de persoane intrând acolo în râu, prima zi îngerul Domnului a apărut vizibil, ca să 
adeverească, aşa cum a făcut El pe Muntele Sinai, că eu L-am întâlnit pe El. Eu am păşit în râu, sute de 
ei cântând acelaşi cântec pentru botez. Iată-L venind, coborându-se, acelaşi Stâlp de Foc pe care-L 
vedeţi acolo în fotografie; coborând, chiar aici jos la râu, şi spunea: „Cum Ioan Botezătorul a fost trimis 
înainte mergător a primei Lui veniri, acest Mesaj va merge înainte de a doua Venire.” Înţelegeţi? Iată-vă, 
vedeţi.

245

Oh, cine va veni şi va merge cu mine?

Eu sunt destinat către ţara făgăduită.

Acelaşi Stâlp de Foc este aici cu noi. Voi sunteţi conştienţi de aceasta? El doar ne-a făcut pe unii 
din noi pentru un lucru, şi pe unii pentru altul. Dacă veţi, crede fără nici o îndoială, că El este în mijlocul 
încăperii, eu cred că El se va dovedi pe Sine însuşi înaintea voastră. Aceasta vă va satisface? Dacă eu 
nu ajung la fiecare... Este aproape ora două, dar dacă voi... Mai degrabă, este cu puţin după ora unu. 
Dacă o să credeţi, lăsaţi-L pe El să coboare peste noi! Unde este credinţa noastră? Vedeţi, voi trebuie 
să credeţi aceasta. Dacă nu vă îndoiţi, nici un pic, atunci are să lucreze.

246

Eu recunosc Prezenţa Divină a Fiinţei lui Cristos, Care este Cuvântul. Şi Biblia spune: „Cuvântul 
este... mai puternic decât o sabie cu două tăişuri, şi Aceasta taie până la măduva oaselor, şi deosebeşte 
gândurile care sunt în inimă, descoperind taina inimii.”

Uitaţi-vă. Păi, eu nu am ştiut aceste lucruri, cu ani în urmă. Şi când am spus aceasta, neştiind-o, 
uitaţi-vă ce a făcut El. El a spus: „Acum tu vei lua oamenii de mână, şi, nu te gândi la nimic, vorbeşte 
numai ce atribut îţi este spus ţie. Să zicem că ea este tumoare, sau orice ar fi.” Apoi a zis: „Se va împlini 
că tu nu va trebui să faci aceasta.” Vedeţi? Vedeţi? „Aceasta va deosebi tocmai lucrul care este în ei.” 
Noi avem tot felul de imitaţii, noi ştim asta, aproape să înşele pe Aleşi dacă este posibil. Priviţi cum restul 
lucrurilor merg cu Cuvântul, apoi ştiţi dacă aceasta-i corect sau nu. Dar, totuşi, Isus rămâne acelaşi ieri, 
azi, şi în veci.

247

Câţi sunt aici care sunt bolnavi, şi ştiţi că nu vă cunosc, ridicaţi mâna sus, spuneţi: „Eu ştiu că nu 
mă cunoşti.” Oh, aceasta este, eu presupun că, pretutindeni. Singurul lucru pe care trebuie să-l faceţi 
este ca numai să credeţi.

248

Crede numai, crede numai.
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Toate lucrurile sunt posibile, numai să crezi;

Crede numai, crede numai.

Toate lucrurile sunt posibile, numai să crezi.

Isus a spus: „Cum a fost în zilele Sodomei, aşa va fi când Fiul omului va fi descoperit pe pământ în 
zilele din urmă. Când Fiul omului va fi descoperit, sau, se va descoperi pe El însuşi în zilele din urmă.” 
Acum, nu zilele trecute, zilele din mijloc; ci zilele din urmă, vedeţi. El se va descoperi, şi acum noi 
suntem în zilele din urmă. Sodoma şade exact, toate lucrurile, mesagerii, întocmai la fel.

249

Ce s-a întâmplat micuţei rămăşiţe care a fost chemată afară cu gruparea lui Abraham? Acolo era 
Unul care a venit între ei, în trup omenesc; reprezentat în carne omenească, mâncând cu ei, bînd cu ei, 
aceeaşi hrană pe care o mâncau şi ei, fiecare lucru. El a stat între ei, le-a spus Mesajul. Apoi El a zis: 
„Eu am să fac acest lucru măreţ.”

Şi Abraham o ţinea studiind: „Acesta să fie? Eu căutam o Cetate. Este acesta Regele?”250

Şi El a zis: „De ce s-a îndoit Sara?” Ea era în cort, în spatele Lui.

Abraham a spus: „Doamne Dumnezeule, Elohim!” Pentru că El a deosebit gândurile Sarei.

Isus a spus că aceasta se va repeta iarăşi când El va fi descoperit în zilele din urmă, Piatra din Capul 
Unghiului venind în Trup. Ca să răscumpere... Ceea ce este răscumpărat, venind să-i ia pe ai Săi. El este 
aici cu noi.

Acum, există numai în jur de o duzină de mâini, sau mai multe, care s-au ridicat sus. Eu cred că 
Dumnezeu poate să vindece pe fiecare din voi. Adevărat. Eu cred că voi sunteţi. Eu nu cred că într-
adevăr o persoană ar putea să şadă într-un loc ca acesta, fără ca... într-un timp ca acesta, în această 
atmosferă, fără ca să ştie, fără ca să recunoască ceva.

251

Eu vreau ca voi să vă rugaţi. Eu vreau ca voi să aflaţi ce este rău cu voi, în inima voastră, vedeţi, şi 
apoi începeţi să vă rugaţi, spunând: „Doamne Isuse, descoperă aceasta. Eu îţi spun Ţie ceea ce este 
rău cu mine. Şi acum Tu trimite Duhul Tău cel sfânt la Fratele Branham, ca să se împlinească ce a spus 
el a fi Adevărul, în acest Mesaj în care a vorbit el astăzi despre Tine, eu ştiu că acesta va fi Adevărul. 
Acum, descoperă-mi aceasta, Doamne. Vorbeşte-mi.”

Acum aceasta este răspândită, aici şi împrejur. Aşa că rugaţi-vă numai, şi credeţi cu toată inima 
voastră, că Dumnezeu va admite aceasta. [Fratele Branham se opreşte - Ed.]
252

Acum eu vreau să vă uitaţi la mine, şi să vă rugaţi. Aşa cum a spus Petru şi Ioan: „Uită-te la noi.” El 
vroia ceva, şi era pe cale de a primi aceasta. Şi voi vreţi ceva, şi eu cred că sunteţi chiar pe cale de a o 
primi. El a zis: „Uită-te la noi.”

El a zis: „Argint şi aur, nu am; dar ceea ce am, îţi dau.”

Acum, vindecarea, eu nu am vreuna. Aceea este totul în Cristos. Dar ceea ce am, un dar de la 
Dumnezeu, îţi dau ţie, credinţa de a-l crede pe El. Acum, în Numele lui Isus Cristos, fiecare din voi fiţi 
vindecaţi. Credeţi. Dacă tu poţi crede!

O doamnă şade acolo, uitându-se la mine. Ea plângea, în urmă cu câteva minute, rugându-se. Ea 
are un necaz cu glanda tiroidă care o deranjează. Eu nu vă cunosc. Dvs. sunteţi o străină pentru mine. 
Este adevărat, nu-i aşa. [Sora spune: „Aşa este.” - Ed.] Dvs. nu sunteţi de aici. Dvs. sunteţi din 
Chicago, D-na Alexander. Dacă aceasta este corect, mişcaţi mâna. Acum mergeţi înapoi la Chicago şi fiţi 
bine.

253

Ce a atins ea? Acelaşi lucru pe care l-a atins femeia cu scurgerea de sânge, marginea îmbrăcămintei 
Lui, nu a mea.

Aici este o micuţă doamnă şezând chiar jos printre mulţime, dacă eu o pot face pe ea să mă 
înţeleagă. Dvs. aceea care v-aţi ridicat capul într-o parte. Eu nu vă cunosc. Dvs. sunteţi o străină 
pentru mine, dar suferiţi cu o boală de stomac. Soţul dvs. şade alături. El are ceva în neregulă cu 
urechea. Numele dvs. este Czap. Dvs. sunteţi străini faţă de mine. Nu sunteţi de aici. Sunteţi din 
Michigan. Dacă aceasta este corect, mişcaţi-vă mâinile. Mergeţi înapoi la Michigan, bine. Credinţa 
voastră vă face întregi. „Dacă tu poţi crede, toate lucrurile sunt posibile.”

Doamna micuţă de acolo cu o boală de gât, şezând tocmai în spate la capăt, din Georgia, îmbrăcată 
în alb. Mergi înapoi, la Georgia, bine. Isus Cristos te face bine. Crezi aceasta?
254

Doamna care şade acolo, uitându-se la mine, chiar la capătul rândului. Ea are sinusită. Ea o să 
creadă, că Dumnezeu o s-o vindece. D-na Brown, crede din toată inima, Isus Cristos te va face... Eşti o
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străină pentru mine, dar El te cunoaşte, uh-huh. Crezi aceasta? Ridică mâna sus. Aceasta este corect.

Aceea culcată pe acest pat pliant. Spuneţi-i să se uite aici. Ea suferă, încontinuu. Dacă eu aş putea 
s-o vindec, eu aş face-o, domnule. Eu nu pot vindeca. Ea nu este de aici; a venit o cale lungă. Dvs. 
sunteţi din Missouri. Boala dvs. este internă. Dar dacă credeţi din toată inima, şi nu vă îndoiţi, Isus 
Cristos poate să vă vindece; şi puteţi să vă întoarceţi în Missouri, bine, şi să vă daţi mărturisirea. 
Credeţi aceasta? Atunci acceptaţi-o, şi ridicaţi-vă patul şi mergeţi acasă. Isus Cristos vă face bine.

Credeţi? Aceasta este identificarea Prezenţei Regelui Etern. Voi o credeţi acum, din toată inima 
voastră? Acum, cu certitudine El a făcut un inel, în jurul acestei clădiri. Credeţi aceasta din toată inima? 
Voi credeţi că sunteţi în Prezenţa Lui?

255

Acum, voi credeţi şi acceptaţi că sunteţi unul din reprezentanţi pentru această împărăţie. Ridicaţi-vă 
mâna. Isus a spus: „Aceste semne vor urma celor ce cred. Dacă îşi vor pune mâinile peste bolnavi, ei se 
vor face bine.” Noi suntem unii pentru alţii; tu eşti o parte din mine, eu sunt o parte din tine; noi suntem 
cu toţii o parte din Cristos. Acum, împreună, să ne punem mâinile unii peste alţii.

Chiar aici, femeia de pe pat s-a sculat sus. Şi se mişcă prin jur, merge acasă ca să fie bine. Amin.

Voi sunteţi, fiecare, vindecat, dacă veţi crede aceasta. Acum puneţi mâinile unii peste alţii, şi voi 
sunteţi această parte din Cristos. Rugaţi-vă pentru persoana peste care aveţi mâinile, în felul în care 
vreţi.

256

Doamne Isuse, noi Te recunoaştem pe Tine aici. Tu eşti Regele nostru; Tu te identifici pe Tine însuţi 
între noi. Noi îţi mulţumim Ţie pentru această Prezenţă. Şi, Doamne, Tu ai spus: „Dacă ziceţi muntelui 
acestuia, ‚Mută-te,' nu vă îndoiţi; dacă credeţi că ce spuneţi se va împlini, voi puteţi avea aceasta, voi 
puteţi avea ce aţi zis.”

Atunci, în supunere faţă de această poruncă, în ascultare faţă de Cuvântul lui Dumnezeu care nu 
poate greşi, noi ca delegaţi ai Tăi din o mie cinci sute de mile pătrate, ca Cetatea, noi zicem Satanei, 
diavolului învins: „Sfârşitul tău este ca să fii ars. Noi suntem delegaţi ai Cetăţii care este pătrată. 
Cetatea unde Mielul este Lumina. Noi suntem atributul exprimat al Dumnezeului Atotputernic, pe care 
Isus Cristos l-a răscumpărat prin harul Său.”

Satano, ieşi afară, şi părăseşte fiecare persoană bolnavă care este aici, în Numele lui Isus Cristos. 
Mâinile sfinte care au fost răscumpărate, deoarece ei cred Cuvântul şi sunt atribute ale gândurilor lui 
Dumnezeu, acum acele mâini sunt puse unii peste alţii. Tu nu-i mai poţi ţine pe ei. Ieşi afară, în Numele 
lui Isus Cristos!

Acum, în Numele Domnului Isus, acum, El este aici. Cuvântul Lui spune că El este aici. Prezenţa 
voastră şi credinţa voastră vorbeşte, despre, faptul că voi sunteţi unul din delegaţi. Chiar şi fiecare 
măsură geografică pe care putem s-o arătăm noi, că este. Puteţi voi recunoaşte că sunteţi fii şi fiice 
răscumpăraţi ai lui Dumnezeu? Voi recunoaşteţi că aceasta este Casa voastră? Aici este unde mergeţi.

257

Din cauza aceasta veniţi voi aici, din această cauză voi veniţi la Cristos, voi vă hrăniţi din Cuvântul 
Lui. Şi dacă puteţi avea un timp ca acesta, aici, doar prin atributele Lui exprimate, cum va fi atunci când 
vom veni în Prezenţa Lui? Oh, va fi minunat! Fiecare din voi aveţi dreptul să vindecaţi pe bolnavi, să vă 
puneţi mâinile peste bolnavi. Fiecare dintre voi are dreptul să boteze.

Dacă este cineva aici care nu a fost botezat în Numele lui Isus Cristos, bazinul este deschis.258

Aceasta este singura cale ca voi să o faceţi, uh-huh, aceasta-i corect, este ca să vă supuneţi 
fiecărui Cuvânt. Amintiţi-vă, numai o mică fază din Cuvânt, la început, a cauzat fiecare păcat pe 
pământ. Isus a spus: „Oricine va scoate un Cuvânt din Acesta, sau va adăuga unul la El, nu va intra.” 
Numele lui va fi şters din Carte, îndată ce o face.

Şi nu există nici un loc în Biblie unde să fi fost botezat cineva vreodată, în Biserică, altfel decât în 
Numele lui Isus Cristos. Dacă nu aţi fost botezaţi aşa, mai bine aţi face-o.

„Oh,” ziceţi voi: „aceasta nu face nici o diferenţă.” Lui Eva i-a făcut.

Satan a spus: „Oh, sigur, Dumnezeu, ştii Dumnezeu...” Dar, El a făcut. El a spus aşa.

El i-a dat lui Petru cheile împărăţiei, şi ce fost legat la Cincizecime este legat pentru totdeauna. 
Acesta este motivul că Mireasa a venit în reluare, a doua oară; trebuie să fie o Biserică chemată afară în 
ziua din urmă, aşa cum a fost în prima zi, exact întocmai. Pomul a venit din rădăcinile lui, sus la Pomul 
Miresei, aşa cum a făcut în acel timp; iarăşi capodopera lui Dumnezeu, aşa cum am spus cu două 
duminici în urmă, ca să fie luată în Cetate.
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Dumnezeu să vă binecuvânteze. „Acum eu cred.”
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Satan este învins. El ştie. El este pe pământ, el umblă răcnind ca un leu. Nu mai este mult până se 
termină, el este terminat. El îşi cunoaşte timpul. El umblă ca un leu răcnind.
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Dar, amintiţi-vă, că Prinţul Păcii stă pe aproape; Măreţul Acela Divin. Arhitectul fiinţei mele. 
Arhitectul care m-a construit pe mine ceea ce sunt. Care v-a construit pe voi ceea ce sunteţi, este aici. 
Dacă Arhitectul, care ştie cum să pună clădirea împreună, la locul ei potrivit, cine ştie mai bine decât 
Arhitectul? Iar El este aici ca să se dovedească, pe El însuşi. El este aici.

Acum aceasta este bazat pe credinţa voastră. Credeţi, credeţi numai!

Eu sunt destinat către acea frumoasă Cetate

Domnul meu a pregătit-o pentru ai Lui;

Unde toţi Răscumpăraţii din toate epocile

Vor cânta „Slavă!” în jurul Tronului Alb.

Uneori îmi creşte dorul de Cer, (când toate acestea s-au sfârşit)

Şi slava de acolo ce o voi privi:

Ce bucurie va fi aceea când pe Salvatorul meu îl văd,

În acea frumoasă Cetate de aur!

Amintiţi-vă, în seara aceasta, la biserică, ei vor da cina. Dacă veţi fi încă, în oraş, şi v-ar place să 
veniţi, nouă ne-ar plăcea să vă avem. Aceasta este memoria a ceea ce o să mâncăm, într-una din 
aceste zile, cu El.
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Eu vă iubesc. Eu nu ştiu cum s-o exprim. Eu cred că voi sunteţi sarea pământului. Şi eu aud 
comportamentul vostru în mijlocul lumii, atunci aceasta îmi dă mai multă încredere în voi.

Dar, gândiţi-vă, acest grup mic va fi, aşa drăgălaşi cum suntem, va fi risipit, într-una din aceste zile. 
Noi vom visa despre aceasta. Dar dacă unul dintre noi se întâmplă să se ducă înainte ca să ne întâlnim 
iarăşi, noi vom...

Am să vă întâlnesc dimineaţa, lângă malul râului luminos,

Când toate mâhnirile au fost date la o parte;

Eu voi sta lângă portal, când porţile se deschid larg.

La închiderea zilei zbuciumate, lungi de o viaţă.

Am să vă întâlnesc dimineaţa, lângă malul râului luminos.

Eu adesea... jos lângă râu, şi, cu răpirea, vechi cunoştinţe se reînnoieşte,

(Eu vă voi vedea atunci, şi vă voi cunoaşte.)

Voi mă veţi cunoaşte pe mine dimineaţa, prin zâmbetul care-l port.

Vă voi întâlni dimineaţa, în Cetate, Cetatea care este zidită pătrat.

Vă place vouă? „Până ne vom întâlni!” Acum să ne ridicăm. Ia Numele lui Isus Cu Tine, daţi-ne tonul.262

Voi îl iubiţi? [Adunarea spune: „Amin.” - Ed. ] Nu este El minunat? [„Amin.”] Credeţi că acesta este 
Adevărul? [„Amin.”] Sunteţi îndreptaţi în direcţia aceea, prin harul lui Dumnezeu? [„Amin.”] Până când 
ajungem acolo:

Ia Numele lui Isus cu tine.
Ca un scut împotriva fiecărei curse;
Şi când ispitele se adună în jurul tău.
Pronunţă doar acel Nume sfânt în rugăciune.

Acestea toate sunt de făcut, până când vă vedem iarăşi. Totul în ordine.

Ia Numele lui Isus cu tine.

Copil al tristeţii şi al nenorocirii;

Acesta-ţi va da bucurie şi mângâiere,

Ia-l oriunde mergi.
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Preţios Nume, O ce dulce!

Speranţa pământului şi bucuria Cerului;

Preţios Nume, O ce dulce!

Speranţa pământului şi bucuria Cerului.

Acum, eu a trebuit să omit din Mesajul meu. Într-o zi, cu voia Domnului, voi veni înapoi şi voi lua 
aceste „căi,” şi-l voi relua, vedeţi, unde putem avea mai mult timp. Voi v-aţi frământat că nu stăm 
suficient de mult. Noi am stat, astăzi. Este cald. Dar, acum, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mie îmi 
place această cântare.
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Un vecin de aici, a spus, seara trecută când au oprit difuzorul de afară, a zis: „Mi-a plăcut Mesajul 
atât de mult, dar de ce aţi oprit când era acel cântec frumos, vedeţi, cel de afară?” Aşa că, vecine, 
dacă asculţi în dimineaţa aceasta, eu cred că avem cei mai buni vecini din câţi sunt în Jeffersonville. Noi 
parcăm maşinile noastre înaintea caselor lor şi altele; ei nu spun nimic despre aceasta; noi doar mergem 
înainte. Aşa că, noi le mulţumim lor acum.

Oh, ce minunat este El! Dumnezeu să fie cu voi acum.

... Nume, O ce dulce!

Speranţa pământului şi bucuria Cerului.

Până ne întâlnim.

Să ne plecăm capetele. Pastorul ne va elibera, în câteva momente. Dumnezeu să fie cu voi!

... noi ne întâlnim la picioarele lui Isus, (la măreaţa Cetate, la Tron)

Până ne întâlnim! până ne întâlnim!

Dumnezeu să fie cu voi până ne întâlnim.


