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1 (1) Allah yang terkasih, Allah yang agung dan perkasa, yang menjadikan segala
sesuatu dengan kuasa RohNya, dan sudah memberikan Yesus Kristus, AnakNya yang
tunggal, yang mati dengan cuma-cuma bagi kami orang-orang berdosa, Orang Benar
bagi orang tidak benar, untuk memperdamaikan kami kembali ke dalam persekutuan
yang mengagumkan ini yang kami miliki lagi bersama dengan Allah. Sebagaimana kami
diajarkan di dalam Firman yang diberkati ini, bahwa kami dulu memiliki persekutuan
denganNya sebelum dasar  dunia  dijadikan,  ketika  bintang-bintang fajar  bernyanyi
bersama-sama, dan anak-anak Allah bersorak-sorai karena sukacita, dahulu sebelum
dasar dunia ada. Bagaimana kami tahu bahwa itu bukanlah pada saat yang sama di
mana Anak Domba itu disembelih; di mana ketika Allah di dalam pemikiranNya yang
agung sudah melihat kami bersorak-sorai dan bersukacita di dalam keselamatan kami
melalui Yesus?

(2) Dan malam ini kami hanya mengecap rasa pendahuluan dari kemuliaan Ilahi
yang  agung  itu  yang  akan  dinyatakan  pada  kedatanganNya  yang  kedua.  Semua
penyakit dan dukacita akan dilenyapkan, maka kami akan mendapatkan sebuah tubuh
seperti  tubuh  kemuliaan  MilikNya,  sebab  kami  akan  melihat  Dia  sebagaimana  Dia
adanya. Di sinilah sebagaimana kami melihat tangan-tangan kami menjadi layu, rambut
kami  menjadi  beruban,  dan bahu-bahu menjadi  bungkuk;  kami  sadar  bahwa kami
adalah makhluk-makhluk fana dan menuju kepada debu tanah yang kami lihat sekarang
dengan kepala yang tertunduk, dan yang darinya kami berasal. Tetapi, Tuhan Allah,
sepasti  Engkau  adalah  Allah,  Engkau  membuat  sebuah  janji  bahwa  kami  akan
dibangkitkan kembali pada hari-hari terakhir, dan kami mempercayainya.

2 (3)  Dengan khidmat  kami  berdiri  dengan iman kami  pada malam ini  di  dalam
HadiratMu,  datang  dengan  keberanian  sebab  Yesus  yang  meminta  kami  untuk
melakukannya. Bukan di atas apa pun yang baik yang sudah kami lakukan, sebab tidak
ada yang benar yang sudah kami lakukan; tetapi kami datang dengan merendahkan
diri,  mengakui  bahwa kami memiliki  kekayaan ini  karena anugerahNya yang sudah
diberikan kepada kami. Oleh sebab itu, kami datang memohon kiranya Engkau akan
memberkati kami di dalam penyampaian Firman pada malam ini. Sebab ada tertulis
bahwa “Manusia tidak hanya hidup oleh roti saja, tetapi oleh setiap perkataan yang
keluar dari mulut Allah.”

Dan kiranya mulut Allah berbicara pada malam ini. Biarlah perkataan-perkataan itu
keluar, dan kiranya Itu masuk ke dalam lubuk hati kami, para pendengar, dan dipenuhi
dengan Roh KudusMu dan HadiratMu. Sebab kami memohonkannya di  dalam Nama
Yesus. Amin.

3 (4)  Ha—hari  ini  dan  kemarin—tadi  malam,  tepatnya,  dan  hari  ini  kita  sudah
berbicara  tentang  subyek  itu,  pertama-tama  untuk  mendahuluinya,  “Kenapa  Kita
Bukanlah Sebuah Denominasi,” dan kita sudah membuatnya cukup tegas kenapa kita
bukanlah  sebuah  denominasi,  dan  kenapa  kita  tidak  percaya  pada  denominasi-
denominasi, karena kita menemukannya di dalam Alkitab bahwa denominasi-denominasi
tidak pernah ditetapkan dari Allah. Itu ditetapkan dari Iblis. Dan dibuktikan oleh Alkitab.
Dan betapa hal itu menghasilkan kekeliruan melalui denominasi. Sekarang, kita sedang
mengatakan hal ini untuk mengoreksi dan untuk membawa tabernakel ini ke dalam
sebuah persekutuan di sekeliling Firman Allah yang diberkati ini. Di mana pengharapan-
pengharapan kita tidak dibangun di dalam apa yang denominasi-denominasi katakan,
atau apa yang dikatakan oleh siapa pun, itu dibangun di atas apa yang sudah Tuhan
Allah katakan. Itulah satu-satunya cara di  mana kita pernah bisa dikoreksi  dengan
benar.
4 (5) Dan pada pagi ini  saya sudah mendapatkan lima (Saya yakin) artikel  yang
berbeda yang berasal dari denominasi yang mutlak tidak dikatakan di dalam Alkitab, di
mana  gereja-gereja  Protestan  tunduk  dan  mengajarkan  doktrin  yang  sama  yang
dikhotbahkan oleh si ibu pelacur tua gereja Katholik itu. Dan keluar menjadi gereja
Protestan, dan kita tunduk kepada hal yang sama, yang bertentangan dengan apa pun
di dalam Firman Allah.
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5 (6) Gereja denominasi yang pertama . . . Kita sudah melihatnya tadi sore di dalam
“Bapa-Bapa Nicaea,” sejarah gereja Nicaea. Setelah para rasul meninggal, di situlah
muncul bapa-bapa Nicaea itu, dan mereka berjalan terus selama beberapa tahun (325
tahun) akhirnya sampai ke—ke Nicaea, Prancis,  di  mana dulu mereka mengadakan
Konsili akbar Nicaea. Dan di sana mereka membentuk dokma-dokma ini yang gereja
Katolik miliki sekarang, dan itu juga yang diteruskan kepada orang-orang Protestan.
6 (7) Dan seperti yang saya katakan di—di dalam pengajaran pada pagi ini, masing-
masing dari gereja itu berjalan terus sampai ke—ke zaman gereja Thesalonika itu, 15
abad zaman-zaman kegelapan, tidak ada sekalipun selain apa yang Dia katakan dulu,
“Engkau masih memegang namaKu.”

(8) Dan pada sisi yang lain ini, mereka tidak lagi berada di dalam Kristus yang
keluar menjadi sebuah nama denominasi: Katolik, Luther, Wesley, Baptis, Presbyterian,
Pentakosta/Karismatik, dan seterusnya. Tetapi tepat sebelum penutupan zaman itu Dia
berkata, “Aku sudah menempatkan sebuah pintu yang terbuka di hadapanmu.” Paham?

(9) Dan itulah zaman yang kita percayai di mana kita berada di dalamnya saat ini,
zaman pintu terbuka, di antara kepergian yang terakhir dari gereja Laodikia.

7 (10) Dan tepatnya itu 325 tahun sampai  kepada konsili  Laodikia.  Dan di  sana
mereka mengadopsi bentuk-bentuk ini seperti baptisan-baptisan palsu, memercik, dan
menyiram,  roh  kudus-roh  kudus  palsu,  dan  semua  hal  yang  lain  ini.  Mereka
mengadopsinya.

(11) Dan kemudian ketika Luther, sebagai seorang imam, dan keluar dari gereja
Katolik, membawa hal-hal ini bersamanya. Dan dari situ, tampillah Zwingli. Dari Zwingli,
tampillah Calvin. Dari Calvin, tampillah Wesley, dari, oh, seterusnya. Dan mereka tetap
saja mewariskan dokma-dokma ini. Dan bagaimana Allah dapat memimpin gerejaNya,
sedangkan mereka sedang mengikuti  jalan-jalan di  mana Dia bahkan tidak pernah
memberikannya kepada mereka supaya mereka dituntun olehnya?
8 (12) Dan ingat, di Wahyu 17 kita mendapati seorang wanita . . . (Nah, perkataan-
perkataan  ini  jelas.  Itu  tertulis  di  dalam  Alkitab,  jadi  saya  rasa  saya  dapat
mengatakannya.) Dikatakan wanita ini adalah seorang sundal. Itu berarti dia adalah
seorang wanita pelacur,  di  mana dia diharapkan untuk dinikahkan kepada seorang
suami dan melakukan percabulan dengan dunia. Dan dia mempunyai seorang . . . Dia
adalah  seorang  ibu  dari  para  pelacur.  Oleh  sebab  itu  dia  mempunyai  anak-anak
perempuan. (Dan secara geografis kita sudah menggambarkannya.) Berada di—di sana
saya sendiri, melihatnya di dalam Kitab Suci, melihat ajaran-ajarannya, dan semuanya.
Saya percaya Tuhan sudah dengan sempurna berterus terang di mana tidak bisa ada
yang lain selain gereja Katolik. Hanya itulah satu-satunya jalan yang bisa ada. Dan
apakah yang dia lahirkan? Gereja-gereja Protestan. Tepat dia melahirkannya.

(13)  Dan  dia  memegang  di  tangannya  cawan  yang  berisi  anggur  dari
percabulannya,  dan  dia  memberikannya  kepada  raja-raja  di  bumi,  dan  dia  adalah
penguasa atas seluruh bumi, berbicara secara rohaninya. Itu tepat sekali benar. Tidak
ada seorang yang lain . . .

9 (14)  Lihatlah  .  .  .  kita  dapat  kembali  ke  Daniel  dan  mendapatkan patung itu.
Lihatlah patung itu: kepala dari emas, kerajaan Babel; kuningan, atau perak, Media-
Persia; tembaga, Alexander Agung, dan seterusnya (kerajaan Yunani);  selanjutnya
kekaisaran Romawi, Romawi barat dan timur, dua kaki itu. Dan perhatikan di dalam 10
kerajaan ini, yang tepat muncul bersama 10 tanduk itu yang sedang kita bicarakan tadi
pagi.

(15) Di masing-masing dari 10 kerajaan yang akan bangkit itu, terdapat besi dan
tanah liat yang dicampurkan bersama-sama. Dan besi itu berasal dari kaki-kaki itu yang
adalah Romawi, dan ada suatu unsur Romanisme yang dicampurkan di dalam setiap
bangsa yang ada di  bawah kolong langit  ini  melalui  gereja Katolik.  Itu tepat sekali
benar. Dan mereka tidak akan bercampur di mana pun, dan mereka akan kawin campur
di  antara satu sama lain.  Alkitab berkata mereka akan melakukan itu,  dan lihatlah
mereka pada masa ini.

10 (16) Anak laki-laki anda pergi dengan seorang gadis Katolik. Ketika mereka akan
menikah, mereka harus berjanji untuk membesarkan anak-anak itu menjadi Katolik
(Paham?), demikian sebaliknya. Lihat, itu akan menghancurkan kekuatan dari yang
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lainnya. Tetapi apakah itu? Alkitab mengklaim keseluruhannya itu ialah seorang pelacur.
Sekarang,  apa  yang  hendak  anda  perbuat?  Itu  benar.  Dan  bagaimana  dosa-dosa
manusia akan dibalaskan . . .

(17) Kita kembali di Ulangan dan menunjukkan bahwa seorang anak haram, anak
zinah, bahkan tidak akan bisa masuk ke dalam jemaah Tuhan selama 14 generasi. Itu
dulu berada di bawah hukum Taurat, dan Kristus datang untuk meninggikan hukum itu.
Betapa lebihnya lagi hal itu sekarang?

11 (18) Dan apakah yang terjadi kepada yang ini . . . Apakah yang terjadi dengan
perempuan-perempuan flapper [Gadis modern zaman 1920-an—Ed.] kecil ini di jalanan
pada masa kini, wanita-wanita yang mengisap rokok, dan mengenakan celana pendek,
dan  perempuan  flapper  yang  berambut  pendek,  dan  seterusnya?  Apa  yang  terjadi
dengan mereka? Itu adalah karena mami mereka bertingkah seperti  itu. Itu adalah
ketidaksusilaan yang sudah berlanjut  dari  satu  generasi  ke  generasi  yang lainnya.
Begitulah itu. Dan apakah yang sudah kita dapatkan? Kita sudah sampai di  sebuah
tempat di mana tidak ada percampuran apa pun selain dosa yang kacau.

12 (19)  Itulah  alasannya  Allah  sudah  membangkitkan  Rusia  nun  di  sana  dengan
sebuah  bom atom  untuk  melenyapkannya  seperti  air  bah  itu  dulunya,  ketika  dia
memunculkan  awan-awan.  Tentu  Dia  sudah,  dan  Alkitab  berkata  demikian.  Rusia,
negara yang tidak mengenal Allah di mana mereka adalah (orang-orang atheis), mutlak
memiliki peranannya tepat di tangan Allah Mahakuasa. Sama seperti Raja Nebukadnezar
yang menghancurkan Israel karena mereka gagal untuk berjalan bersama dengan Allah,
Rusia sedang bangkit untuk melakukan pembalasan atas darah orang-orang Kudus yang
sudah dicurahkan oleh gereja Katolik. Alkitab berkata demikian. Itu akan mencakup
keseluruhannya.

13 (20) Jadi perhatikan kemari, kalau ibu mereka adalah seorang perempuan penari
dan penyanyi, dan . . . Nenek mereka, dan ibunya adalah seorang perempuan flapper,
apakah dia pada masa ini? Seorang penari telanjang rock-and-roll. Akan jadi apakah
anak-anaknya? Dan anda berkata, “Apakah Allah melakukan demikian?” Benar, tuan.
Allah membalaskan kejahatan anak-anak itu,  angkatan itu,  bahkan sampai  kepada
generasi yang ke-14.

(21) Dan kalau Kristus datang untuk meninggikannya, kita akan mengatakan 100
angkatan atau 500 angkatan. Wah, Dia berkata, “Mereka yang dulu . . . Anda sudah
mendengarkan mereka berkata, mereka di zaman lampau, 'Jangan membunuh. Aku
katakan kepadamu, barang siapa yang marah dengan saudaranya tanpa suatu sebab
sudah membunuhnya.' Engkau sudah mendengarkan mereka berkata, mereka di zaman
lampau, 'Janganberzinah.' Tetapi Aku berkata bahwa siapa yang memandang seorang
perempuan dan berahi kepadanya sudah berbuat zinah.” Dia yang membuatnya. Apakah
meninggikan? Membuatnya berkali-kali  lipat  lebih besar.  Dan jika di  bawah hukum
Taurat dulu itu adalah 14 angkatan, berapa lamakah hal yang sama itu dibutuhkan pada
masa ini?

14 (22)  Dan  pemuda  dan  pria  setengah  baya,  dan  pria  menikah  tidak  lagi
menghormati janji nikahnya. Wah, mereka ambil saja perempuan-perempuan dan hidup
dengannya di mana saja, dan persis seperti  kebiasaan anjing-anjing. Seekor anjing
memiliki sikap hormat yang lebih baik dan moral yang lebih baik ketimbang yang dimiliki
oleh sebagian orang. Saya tahu itu sangat kasar, namun itu benar. Kenapa?

(23) Dan gereja-gereja menyetujuinya, dan tidak mengatakan apa pun tentangnya.
Mengapa?  Mereka  bertindak  persis  seperti  mami  mereka  bertindak.  Gereja  sudah
mewarisinya. Karena gereja . . . Dan gereja Protestan ini keluar dari gereja Katolik,
dosa-dosa gereja Katolik diteruskan kepada orang-orang Protestan. Tentunya itulah dia.
Jadi panci tidak bisa mengatakan ceret kotor. Itu tepat sekali benar.

15 (24) Sekarang, kita mengetahui di dalam Kitab Suci . . . Kita ketahui . . . Dan saya
tidak pernah melihat sebuah catatan di atas meja ini pada malam ini. Saya katakan
tunjukkan  kepada  saya  satu  tempat  di  mana  Allah  pernah  menetapkan  sebuah
denominasi. Tunjukkan kepada saya satu tempat di mana Allah pernah menetapkan
seorang wanita menjadi pengkhotbah. Tunjukkan kepada saya satu tempat di mana
Allah pernah menetapkan percik. Tunjukkan kepada saya satu tempat di mana Allah
pernah menetapkan siraman. Tunjukkan kepada saya satu tempat di mana Allah pernah
menyuruh siapa pun dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Temukanlah hal-
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hal itu. Dan meskipun demikian kita tetap melakukannya. Itu tepat ada di dalam gereja.

16 (25) Sekarang, saya katakan kepada anda, bagaimana—kenapa kita tidak bisa
menjadi orang-orang Baptis, karena kita percaya dengan dibaptis di dalam Nama Tuhan
Yesus Kristus. Tidak pernah ada seorang pun di dalam Alkitab dibaptis dengan cara yang
lain. Anda tunjukkan kepada saya satu tempat di mana seseorang dibaptis di dalam
Nama Bapa, Anak, Roh Kudus, saya akan angkat tangan saya dan berkata saya adalah
seorang nabi palsu.

(26) Dan kalau Alkitab berkata anda harus dibaptis di dalam Nama Yesus Kristus,
itu berarti  anda harus melakukannya dengan cara demikian. Paulus memerintahkan
mereka untuk dibaptis ulang. Tidak soal bagaimana mereka sudah dibaptis, mereka
harus  datang  dan  dibaptis  kembali.  Mereka  dibaptis  oleh  orang  yang  sama  yang
membaptis Yesus Kristus: YohanesPembaptis. Dia berkata, “Itu tidak lagi bekerja; kamu
harus dibaptis kembali.” Dan mereka harus melakukannya sebelum mereka menerima
Roh Kudus. Itu adalah programnya Allah.

(27) Mungkin saya akan masuk sedikit lebih dalam daripada itu pada malam ini.
Kenapa? Yesus menjaga FirmanNya. Apakah anda percaya itu? Nah, hampir semua dari
anda hadir di sini tadi pagi, tetapi saya ingin meletakkan sedikit lagi pada hal itu.

17 (28) Kenapa Paulus menugas—memerintahkan hal itu setelah itu sudah dilakukan?
Paulus berkata, “Bahkan jika seorang malaikat dari surga datang dan mengkhotbahkan
apa pun yang lain,  terkutuklah dia.”  Sekarang,  anda berkata,  “Kami  mendapatkan
terang yang baru padanya.” Tidak, anda belum.

(29) Dengan itulah Iblis datang kepada Hawa: suatu terang yang baru. Anda tidak
memerlukan terang yang baru mana pun. Anda perlu berjalan di dalam terang yang
Allah sudah taruhkan di sini; itu saja.

18 (30) Sekarang, perhatikan ini. Benar-benar sungguh sederhana. Ketika mereka
turun dari  Gunung Transfigurasi,  Yesus berkata kepada murid-muridNya, “Siapakah
yang orang katakan tentang Anak Manusia itu, Aku?”

Seorang berkata, “Engkau adalah Musa, atau Elia, atau salah seorang dari nabi-
nabi.”

Dia berkata, “Menurut kamu siapakah Dia?”

Dia berkata . . . Petrus berkata, “Engkau adalah Kristus, Anak Allah yang hidup.”

(31) Dia berkata, “Diberkatilah engkau Simon, anak Yunus, sebab bukan darah dan
daging yang menyatakan hal ini kepadamu.” Lihat, itu tidak datang melalui seminari-
seminari. Itu tidak datang melalui denominasi-denominasi. “Darah dan daging tidak
menyatakan hal ini kepadamu. Engkau tidak pernah mempelajarinya melalui sekolah
teologia mana pun. Tetapi BapaKu yang di surga sudah menyatakan hal ini kepadamu.
Dan di atas batu karang ini Aku akan mendirikan gerejaKu, dan gerbang-gerbang neraka
tidak dapat berkuasa atasnya”: sebuah pewahyuan yang rohani tentang siapakah Dia.

(32) Perhatikan, “Dan Aku berkata bahwa engkau adalah Petrus, dan Aku akan
memberikan kepadamu kunci-kunci kepada Kerajaan itu. Dan apa pun yang kamu ikat
di bumi, Aku akan mengikatnya di surga; apa pun yang kamu lepaskan di bumi, Aku
akan melepaskannya di surga.” Nah, Dia harus menjaga FirmanNya atau Dia bukanlah
Allah.

19 (33) Nah, dan ketika Dia dulu melakukan hal  itu,  beberapa hari  kemudian Dia
disalibkan, bangkit, naik ke surga, dan Petrus membuka Injil itu pada hari Pentakosta.
Apakah dia melakukannya? Tentu, dia melakukannya.

(34)  Sekarang,  perhatikan.  Ketika  dia  dulunya  .  .  .  Mereka  semua  mengejek
mereka, karena mereka dipenuhi dengan Roh. Dan mereka disebut bidat-bidat, orang-
orang yang berguling-guling kudus, atau sejenis nama yang seperti itu. Dan mereka
bahkan tertawa dan berkata, “Orang-orang ini mabuk dengan anggur baru.”

(35) Dan Petrus berdiri di tengah-tengah mereka, mengangkat suaranya dan dia
berkata,  “Semuanya  dan  saudara-saudara,  dengarkanlah  suaraku.  Dengarkanlah
perkataanku dan dengarkanlah aku. Mereka ini tidak mabuk seperti yang kalian kira.
Hari baru pukul sembilan, tetapi inilah yang diucapkan oleh nabi Yoel. 'Dan akan terjadi
pada hari-hari terakhir Aku akan mencurahkan RohKu . . .'” dan apa yang akan Dia
lakukan  kepada  anak-anakNya  laki-laki,  dan  anak-anakNya  perempuan,  pelayan-
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pelayanNya, dan seterusnya pada hari itu.

20 (36)  Dan  ketika  mereka  mulai  mendengarkan  hal  ini,  hati  mereka  menjadi
tersayat-sayat; sebab mereka mendengarkan seseorang yang tidak mengetahui ABC-
nya, namun mereka harus menaruh perhatian kepadanya, mengetahui dia memiliki
sesuatu di dalam dirinya yang membakar dia: Roh Kudus.

(37)  Menghentikan dia?  Wah,  itu  akan seperti  mencoba menyalakan api  pada
sebuah gedung yang kering pada hari yang berangin. Anda tidak bisa melakukan itu. Dia
dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan apakah yang dia lakukan sekarang?

(38) Mereka berkata, “Semuanya dan saudara-saudara, apakah yang dapat kami
perbuat supaya diselamatkan?” Sekarang, hati-hati Petrus. Kamu memegang kunci-
kunci Kerajaan itu. Paham?

(39) Nah, ketika Yesus bangkit pada hari yang ketiga, Dia tidak memegang kunci-
kunci Kerajaan surga. Apakah anda mengetahui hal itu? Dia berkata, “Aku memegang
kunci-kunci maut dan neraka,” tetapi bukan Kerajaan itu, karena itu sudah diserahkan
kepada Petrus.

21 (40) Nah, Dia berkata, “Petrus, apa pun yang kamu lepaskan di bumi, Aku akan
melepaskannya di surga. Apa yang kamu ikat di bumi, Aku akan mengikatnya di surga.”
Sekarang, di sinilah dia berdiri dengan kunci-kunci itu untuk membukakan sesuatu yang
diberkati ini bagi dunia. Dan di sinilah dia memegang kunci-kunci itu di tangannya, dan
mereka sedang bertanya, “Apakah yang dapat kami perbuat supaya diselamatkan?”
Nah,tidak soal apa yang rasul itu katakan untuk dilakukan, Allah harus mengenalinya di
surga apakah Dia memberikan otoritas itu kepadanya.

(41) Nah, Petrus berkata, “Bertobatlah, masing-masing kamu, dan dibaptislah di
dalam  Nama  Yesus  Kristus  untuk  pengampunan  dosa-dosamu,  dan  kamu  akan
menerima karunia Roh Kudus.” Apakah itu benar? Dan itulah alasannya kunci-kunci itu
membuka di surga bagi nama siapa pun yang lain, cara apa pun yang lain, apa pun yang
lain—bentuk apa pun yang lain . . . Itu membuka di bumi, dan itu membuka di surga;
atau Yesus tidak menepati FirmanNya kepada Petrus.

(42)  Dan setiap tempat  di  dalam Alkitab di  mana mereka dibaptis  setelah itu,
mereka dibaptis di dalam Nama Yesus Kristus. Dan mereka yang sudah dibaptis sebelum
itu  harus  datang  dan  dibaptis  ulang  lagi  di  dalam  Nama  Yesus  Kristus  untuk
mendapatkan Roh kudus. Itulah yang benar. Itu masih bekerja dengan cara yang sama.

22 (43) Jadi jika kita sedang mengajarkan baptisan di dalam nama Bapa, Anak, dan
Roh Kudus, itu adalah nubuatan palsu. Nah, saya tidak ingin menyakiti anda, tetapi saya
harus menekankan hal  ini  sehingga gereja ini  akan mengetahui  apa .  .  .  Kita tidak
berada di sini sebagai sekumpulan panci-panci retak yang buta huruf; kita tahu di mana
kita sedang berdiri di dalam Firman Allah. Lihat, kita tahu . . . Saya menantang siapa
pun untuk menunjukkan kepada saya satu tempat di mana seorang pun pernah dibaptis
di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus.

(44) Sekarang, apakah anda akan mendengarkan nubuatan palsu atau kebenaran?
Selidikilah Kitab Suci. Itu terserah kepada anda. Tunjukkan kepada saya di mana satu
orang di  dalam Alkitab,  di  mana sebuah gereja pernah ditetapkan menjadi  sebuah
denominasi di dalam—dalam Alkitab. Tunjukkan kepada saya di dalam Alkitab di mana
mereka pernah menahbiskan seorang pengkhotbah wanita. Tunjukkan kepada saya di
dalam Alkitab di manakah semuanya ini yang sudah kita bicarakan pernah ditetapkan di
dalam Alkitab. Mereka tidak ada di situ. Beritahu saya satu tempat.

23 (45) Anda pergi  ke sebuah denominasi  .  .  .  Yah,  ketika orang-orang Methodis
bangkit, mereka mengkhotbahkan kekudusan. Itu bagus. Tetapi ketika mereka dulu
melakukan itu, mereka membuat sebuah denominasi, dan itu menyudahinya. Itulah
alasannya Alkitab berkata, “Engkau memiliki sebuah nama.”

(46) Anda berkata, “Saya adalah seorang Kristen.”

“Yah, milik denominasi manakah anda?”

Anda berkata, “Seorang Methodis.” Wah, maka anda adalah seorang pelacur.

(47) “Saya adalah seorang Baptis,” pelacur. “Orang Pentakosta . . .” Anda adalah
seorang pelacur. Anda adalah milik gereja itu. Anda seharusnya menjadi milik Kristus.
Tidak  ada  urusannya  mengatakan  “Methodis,”  “Baptis.”  Jika  anda  adalah  seorang
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Kristen, anda adalah seorang Kristen di hati.

24 (48) Tiap-tiap denominasi itu dapat menghasilkan anak-anak, anak-anak Allah. Itu
benar. Tetapi ketika anda menyangka anda akan pergi ke surga hanya karena anda
adalah seorang Methodis atau Baptis, anda salah. Dan itulah alasannya kita keluar dari
hal itu.

(49) Kenapa orang-orang Baptis tidak dapat melihat? Saya menanyakan seorang
pria Methodis di sini yang menulis sebuah thesis belum lama lalu. Dia berkata, “Satu-
satunya hal yang membuat kami menentang anda, anda bergaul dengan orang-orang
Pentakosta/Karismatik.”

Saya katakan, “Kami siapa?”

“Kami orang-orang Methodis.”

(50) Saya katakan, “Baiklah, saya akan memberitahu anda apa yang akan saya
lakukan:  saya  akan  datang  ke  kota  anda  dan  anda  suruh  orang-orang  Methodis
mensponsorinya.”

“Oh,” katanya, “tentu saja kami tidak dapat melakukan itu.”

(51)  Saya  katakan,  “Nah,  itulah  yang  saya  pikirkan.  Saya  tinggal  bersama
Pentakosta karena Pentakosta mempercayainya. Itu benar. Mereka mendukungnya.
Merekalah orang-orang yang menarik manfaat-manfaat darinya.” Berapa banyak yang
membaca  art ikel  i tu  di  Majalah  “Li fe”  baru-baru  saja  mengenai  gereja
Pentakosta/Karismatik?  Itu  adalah salah satu dari  fenomena-fenomena terbesar  di
zaman ini.

(52) Mereka membuat lebih banyak orang bertobat dalam satu tahun ketimbang
semua gereja  yang lainnya  kalau  dikumpulkan bersama-sama.  Kenapa?  Sekalipun
mereka keliru, Allah menggerakkan mereka karena mereka mempercayai kebenaran
dan mengumandangkannya. Itulah kebenarannya.

25 (53) Tetapi apakah yang sedang kita lakukan sekarang? Paham? Itulah alasannya
kita bukan denominasi.  Dan sepasti  Karismatik/Pentakosta berdenominasi  dan .  .  .
Dahulu kala ketika pertama sekali Roh Kudus tercurah bagi gereja Pentakosta 40 tahun
yang lalu, dan mereka mulai berbahasa lidah, salah satu dari karunia-karunia itu . . . Itu
adalah karunia yang terkecil. Itu adalah karunia yang paling kecil menurut St. Paulus;
yaitu berbahasa lidah.

(54)  Dan  segera  sesudah  itu  diberikan,  “Oh,”  mereka  berkata,  “kami
mendapatkannya  sekarang.”  Dan  mereka  menjadikan  sebuah  denominasi,  Dewan
Umum, yang sekarang adalah Sidang Jemaat Allah. “Oh, tidak ada seorang pun yang
mendapatkannya jika anda tidak berbahasa lidah.” Allah bergerak saja terus menjauh
dari mereka, membiarkan mereka tinggal di sana. Pasti. Benar, tuan.

26 (55) Lalu muncullah Keesaan, dan menemukan baptisan di dalam Nama Yesus.
Mereka berkata, “Oh, kami mendapatkannya.” Mereka berorganisasi. Apakah yang akan
mereka lakukan? Allah segera bergerak keluar dan meninggalkan dia duduk di sana. Itu
adalah untuk, “Barangsiapa yang mau, biarlah ia datang.”

(56) Lihat, Keesaan tidak dapat pergi ke Sidang Jemaat, dan Sidang Jemaat tidak
dapat pergi ke Keesaan. Saya sudah berbicara kepada beberapa dari orang-orang yang
terbaik yang mereka miliki. Tuan Goth dan Dr. Pope, dan banyak orang, yang adalah
orang-orang hebat dalam . . . Saya duduk bersama dengan mereka dan saya katakan,
“Bagaimana anda sebagai seorang sarjana dapat mengajarkan bukti awal itu?”

(57) “Baiklah,” dikatakan, “Saudara Branham,” satu, dua, atau mereka bertiga
adalah orang yang benar-benar jujur, dikatakan, “kami tahu itu salah. Tetapi apa yang
dapat kami lakukan? Jika kami mengatakan apa pun mengenai itu sekarang, wah, itu
akan merusak seluruh program.” Tentu, dan anda tidak akan menjadi bishop lagi, penilik
umum. Itulah pemikirannya.

27 (58)  Saudara,  saya lebih  suka mengadakan suatu  misi  kecil  di  sudut  itu  atau
berkhotbah di bawah sebatang pohon cemara, dan memiliki  kebenaran. Tentu. Dan
mengetahui bahwa anda sedang memberitahukan kebenaran.

(59)  Manusia  menginginkan kebenaran,  dan anda diwajibkan sebagai  seorang
Kristen  untuk  menghasilkan  kesaksian  kebenaran.  Allah  akan  meminta  anda
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bertanggung jawab atas hal itu. Berdirilah di atas hal-hal ini. Jika anda belum dibaptis di
dalam Nama Yesus Kristus, dan anda belum melakukan hal-hal ini, dan anda belum
menerima Roh Kudus . . .

(60)  Anda  berkata,  “Oh,  saya  berbahasa  lidah.”  Itu  bukan  berarti  anda
mendapatkan Roh Kudus. Saya sudah melihat wanita-wanita penyihir, ahli-ahli sihir,
setan-setan dan semua yang lain berbahasa lidah. Tentu. Mereka tidak mendapatkan
Roh Kudus, dan anda mengetahui hal itu.

(61) Meminum darah dari tengkorak manusia, dan menari-nari, memanggil iblis,
dan berbahasa lidah . . . Tentu. Mereka tidak mendapatkan Roh Kudus. Jadi karena anda
berbahasa lidah, itu bukan berarti anda mendapatkannya.

(62) Satu-satunya cara yang anda tahu anda mendapatkanNya, ketika roh anda
memberikan kesaksian bersama dengan RohNya, dan buah-buah Roh Kudus mengikuti
anda: kasih, iman, sukacita, damai sejahtera, panjang sabar, kebaikan, kelembutan,
kelemahlembutan. Itu adalah ketika anda mengetahui anda mendapatkan Roh Kudus.
Itu memberikan kesaksian tentang diriNya.

28 (63) Sekarang, ketika anda sedang mencoba untuk bersandar karena anda adalah
milik Sidang Jemaat, atau Baptis, atau Presbyterian, anda lihat apa yang sedang anda
lakukan? Anda sedang mengenakan sebuah nama dari seorang pelacur. Itu tepat sekali
benar. Keluarlah dari hal itu. Menjauhlah darinya. Saya tidak memaksudkan keluar dari
gereja anda atau apa pun; anda lakukan apa yang anda inginkan mengenai hal itu;
tetapi  menjauhlah  dari  mempertahankan,  “Saya  adalah  Presbyterian.  Kami  tidak
percaya dengan zaman-zaman mukjizat.” Kenapa anda tidak mempercayainya? Alkitab
mengajarkannya.  “Oh,  saya  milik  Gereja  Kristus.  Mereka  berkata  zaman-zaman
mukjizat sudah berlalu.” Mereka adalah nabi-nabi palsu.

(64) Saya dapat menunjukkan kepada anda di mana Yesus Kristus memberikan
kuasa kepada gereja untuk menyembuhkan orang sakit, dan membangkitkan orang
mati, dan mengusir iblis. Saya tantang siapa pun untuk menunjukkan kepada saya satu
ayat Kitab Suci di dalam Alkitab di mana Dia membuang itu dari gereja.

(65) Apakah yang membuangnya? Dokma anda sendiri, tepat, bukan Firman Allah.
Roh Kudus masih mendapatkan pekerjaan itu dilakukan, berjalan terus dengan cara
yang sama, dan Dia akan melakukannya selamanya. Itulah alasannya kita bukan sebuah
denominasi, “memiliki suatu bentuk kesalehan dan menyangkal kuasanya. Menjauhlah
dari orang-orang yang demikian.” Kita tidak percaya dengan hal yang demikian.

29 (66) Nah, bagaimana itu dulu pernah dimulai? Kita harus bergegas dan sampai
kepada  hal  itu  secepat  mungkin  sekarang,  bagaimana  itu  dulu  pernah  dimulai.
Sekarang, kita mendapatkan cukup ayat Kitab Suci yang dituliskan di sini tentang Roh
Kudus.

(67) Dan hal yang lain, kita membuat sebuah tantangan tadi malam mengenai
kegigihan orang-orang kudus, tidak menurut cara orang-orang Baptis mempercayainya.
Tidak, tuan. Saya yakin berbeda dengan orang-orang Baptis dan ide mereka tentang
teori  Calvinisme mereka. Saya benar-benar tidak setuju dengan Presbyterian. Saya
tidak setuju dengan orang-orang Methodis  mengenai  cara ajaran Armenia  mereka.
Benar,  tuan,  namun mereka  berdua  memiliki  suatu  kebenaran;  tetapi  anda  harus
membawanya kembali ke sini di mana ini adalah kebenaran. Ketika anda berlari ke luar
sana, anda keluyuran dengannya. Tentu.

30 (68)  Orang-orang  Baptis  masuk,  membaptis  sepasang  di  sini  dengan
menenggelamkan. Si  pengkhotbah membaptis,  sembilan dari  sepuluhnya mengisap
rokok, kembali ke luar dan berdiri di luar sana dan bermain kartu, pesta kartu sepanjang
malam, keluyuran, transaksi-transaksi bisnis yang bengkok. Dan seluruh wanitanya
mengenakan celana-celana pendek di luar sini, keluyuran di jalan-jalan, dan memotong
rambut mereka, dan—dan merokok, dan mengobrol, dan kumpulan-kumpulan arisan,
dan menceritakan lelucon-lelucon jorok. Anda menyebut itu Kekristenan? Dan anda pikir
anda mendapatkan keamanan kekal? Anda sedang pergi ke neraka seperti itu. Anda
tidak akan menikmati diri anda di surga dengan cara apa pun. Tentu tidak. Itu bukanlah
keamanan kekal.

(69) Tetapi ketika seseorang dilahirkan kembali dari Roh Kudus . . . Dan kalian
Karismatik/Pentakosta,  karena  kalian  melompat-lompat,  berbahasa  lidah,  dan
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berjingkrak-jingkrak di gang-gang kursi, itu tidak berarti kalian mendapatkan keamanan
kekal. Jangan pernah anda menyimpan itu di dalam kepala anda. Tidak, tuan, itu tentu
saja  tidak  demikian.  Karena  anda  tahu  bahwa  diri  anda—kehidupan  anda  sendiri
memberikan kesaksian bahwa anda tidak benar dengan Allah. Itu benar. Anda tidak
benar. Itu belum keamanan kekal.

31 (70) Tetapi saya ingin menanyakan sesuatu kepada anda. Apakah ada keamanan
yang kekal? Alkitab berkata demikian. Alkitab berkata bahwa nama-nama kita dituliskan
di dalam Kitab Kehidupan Anak Domba sebelum dunia pernah dimulai.

(71) Seperti yang saya katakan tadi pagi, saya mengatakannya lagi: Orang yang
menuliskan lagu itu, “There Was a New Name Written Down In Glory Tonight and It's
Mine” [Malam Ini Ada Sebuah Nama Baru Yang Dituliskan Di Dalam Kemuliaan Dan Itu
Adalah Namaku—Ed.], idenya bagus-bagus saja, tetapi dia salah menurut Kitab Suci.

(72) Nama anda tidak dituliskan pada malam ketika anda diselamatkan. Nama
anda,  menurut  Alkitab,  menurut  Wahyu  13,17,  dan  seterusnya,  dituliskan  di  situ
sebelum dunia pernah dimulai; dan Yesus Kristus disembelih sebelum dasar dunia.

32 (73)  Bagaimana mungkin  Allah,  yang tidak  terbatas  .  .  .  Bagaimana mungkin
seorang Allah yang tidak terbatas, yang mengetahui kesudahan dari permulaannya,
bagaimana mungkin Dia pernah mengizinkan dosa untuk datang ke bumi, jika itu bukan
untuk suatu alasan?

(74) Hanya untuk membeking beberapa hal yang sudah kita katakan sekarang.
Siapakah yang pertama, sang Juru Selamat atau orang berdosa? Juru Selamat, tentu.
Yang mana yang lebih kuat, seorang Juru Selamat atau orang berdosa? Jika seorang
Juru Selamat dapat menghapus dosa, Dia lebih kuat.

Baiklah,  kenapa  dulu  Dia  membiarkan  dosa  terjadi  sejak  mulanya?  Untuk
menunjukkan bahwa Dia adalah seorang Juru Selamat.

(75) Yang mana yang paling kuat, seorang Penyembuh atau penyakit? Seorang
penyembuh. Lantas kenapa dulu Dia membiarkan penyakit datang? Untuk menunjukkan
bahwa Dia adalah seorang Penyembuh. (Saya merasa rohani sekarang ini. Benar, tuan.)
Oh, bukan main, itulah atribut-atributNya. Itulah sebabnya Dia membiarkan masalah
datang. Itulah sebabnya Dia membiarkan dukacita datang: untuk menunjukkan bahwa
Dia  adalah sukacita.  Tentu,  begitulah.  Itulah sebabnya kita  memiliki  malam untuk
membuktikan  bahwa  ada  siang.  Itulah  sebabnya  kita  memiliki  amarah:  untuk
menunjukkan ada damai  sejahtera.  Tentu,  itu—itu adalah pro dan kontra.  Oh,  Dia
mengagumkan.

33 (76) Sekarang, bagaimana dulu itu dimulai? (Kita akan langsung sampai ke situ
secepat yang kita bisa, jadi saya tidak akan menahan anda sepanjang malam.) Nah,
pasti ada suatu permulaan dari segala sesuatu. Saya ingin menanyakan anda sesuatu.
Nah, hal ini mungkin . . .

(77) Anda simpan saja hal ini untuk pribadi anda. Anda tidak harus menyajikan ini
bersama dengan hidangan rutin. Tetapi dengarkan ini. Jika anda adalah suatu ciptaan
yang kekal, maka anda tidak pernah memiliki permulaan atau tidak pernah bisa memiliki
kesudahan. Sebab “kekal” berasal dari Firman yang tidak memiliki awal ataupun akhir.

(78) Tidakkah anda ingat, saya katakan tadi pagi bahwa bagaimana Melkisedek itu,
ketika Dia menemui Abraham setelah ia membantai raja-raja itu, dan Alkitab katakan di
Ibrani 7 bahwa—bahwa Lewi membayar perpuluhan kepada Melkisedek ketika dia masih
ada di dalam pinggul ayahnya Abraham.

(79)  Abraham  memperanakkan  Ishak;  Ishak  memperanakkan  Yakub;  Yakub
memperanakkan Lewi. Itu adalah ayah, kakek, dan buyut. Dan ketika Lewi dulu ada di
dalam pinggang buyutnya, Alkitab memiutangi dia untuk membayar perpuluhan kepada
Melkisedek. Berbicara tentang kekal . . . Bukan main, bukan main.

34 (80) Dia tidak pernah mengatakan dia sudah melakukannya di dalam bayangan, dia
berpotensi melakukannya, Alkitab mengatakan dia membayar perpuluhan. Amin. Maka
jika kita datang melalui benih yang benar, ketika Paulus mengkhotbahkan Injil saya dulu
ada di sana dan anda dulu ada di sana. Kita akan masuk ke situ sebentar lagi, pasang
telinga kita baik-baik. Perhatikan, itulah apa yang Kitab Suci klaim bagi kita. Itu bahkan
bergerak mundur.
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(81)  Renungkan  saja,  Lewi;  kemudian  Yakub,  ayahnya;  lalu  Ishak,  ayahnya,
selanjutnya  Abraham,  ayahnya,  buyutnya.  Ketika  Lewi  dulu  ada  di  dalam pinggul
buyutnya, dia membayar perpuluhan kepada Melkisedek.

35 (82) Saya ingin bertanya kepada anda, “Siapakah Ayub 27 ini . . . 38, ketika dia
berkata, 'Di manakah engkau ketika Aku meletakkan dasar-dasar bumi, ketika bintang-
bintang  fajar  bernyanyi  bersama-sama,  dan  anak-anak  Allah  bersorak-sorai
kegirangan?'”

(83)  Siapakah  anak-anak  Allah  yang  bersorak-sorak  kegirangan  itu?  Yesus
memberitahu mereka bahwa, “Aku sudah bersukacita bersamamu sebelum dasar dunia.”
Kita bukanlah makhluk waktu; kita adalah makhluk kekekalan. “Tidak ada seorang pun
yang dapat datang kepadaKu kecuali  BapaKu menariknya. Dan semua yang datang
kepadaKu, Aku akan memberikannya Kehidupan Kekal, dan membangkitkannya pada
hari-hari terakhir.

(84) Tidak ada seorang pun yang dapat mencabut mereka dari tangan Bapa; Dia
memberikannya kepadaKu.“ Bagaimana anda akan hilang? Lihatlah, anda takut. Anda
cemas. Anda berkeliaran di sini, dan itu adalah salah satu dari bukti yang terbaik di
dunia bahwa anda belum berada di tempat mana pun. Itu benar.

36 (85)  Bagaimana  Allah  pernah  bisa  menyelamatkan  anda  jika  Dia  .  .  .  Berapa
banyak di dalam gereja ini yang mau mengangkat tangan anda dan percaya bahwa Allah
tidak  terbatas?  Anda  tahu  apakah  artinya  kata  “tak  terbatas?”  Itu  benar-benar
sempurna.  Tak  terbatas  .  .  .  Anda  tidak—anda  tidak  bisa  menjelaskan  kata  “tak
terbatas.”

(86) Apakah anda pernah mengambil kamera anda dan menyetelnya sampai tidak
ada batas? Wah, itu benar-benar berarti dari yang kemudian. Baiklah, tidak ada jalan
untuk memfokuskannya lagi. Yah, itulah Allah adanya; Dia tak terbatas.

(87) Dan kalau Dia tak terbatas, tidak bisa ada seekor kumbang, tidak seekor lalat,
tidak seekor kutu, tidak seekor tikus, tidak seekor kuman, atau tidak ada apa pun yang
pernah ada di bumi atau yang akan pernah ada, selain apa yang Allah ketahui sebelum
dunia pernah dibentuk. Begitulah suatu konsep tentang ketidakterbatasan.

37 (88)  Nah  lantas,  Allah  yang  tak  terbatas  yang  menyelamatkan  anda  di  sini,
mengetahui Dia akan melenyapkan anda minggu depan, atau bulan depan, atau tahun
depan,  wah,  Dia  sedang  menggagalkan  tujuan  yang  itu  juga.  Dia  tidak  bisa
melenyapkan anda.

(89) “Dia yang mendengarkan Perkataan-perkataanKu dan percaya kepada Dia
yang mengutus Aku memiliki Kehidupan Kekal dan tidak akan pernah masuk ke dalam
penghakiman tetapi sudah pindah dari maut kepada hidup.” Tidak bisa melakukan itu.
Dia tidak akan lagi . . . Dia yang dilahirkan dari Allah tidak berbuat dosa, sebab benih
Allah tinggal  di  dalamnya, dan dia tidak bisa berdosa. Bagaimana dia bisa berdosa
sedangkan persembahan dosa sudah ada baginya?

(90)  Bagaimana  saya  bisa  sakit  sedangkan  saya  sehat  dengan  sempurna?
Bagaimana saya bisa buta sedangkan saya dapat melihat? Oh, astaga. Bagaimana saya
bisa ada di dalam gedung dan di luar gedung pada saat yang bersamaan? Bagaimana
saya bisa mabuk dan sadar pada saat yang bersamaan? Anda tidak bisa melakukan itu.
Dan ketika anda selamat, anda berada di bawah pendamaian, dan dosa-dosa anda tidak
diperhitungkan kepada anda.
38 (91) Tidakkah dulu Daud berkata, “Diberkatilah orang yang dosanya tidak akan
dibalaskan  dan  diperhitungkan  oleh  Allah”?  Allah  tidak  memegang  dosa  itu  untuk
menentang ciptaan ini. Itu kuat. Itu bukan susu gurih; tetapi itu adalah Alkitab. Allah
tidak akan memperhitungkan dosa kepada orang benar. Allah oleh anugerahNya melalui
predestinasi, tidak berkehendak siapa pun binasa, melainkan setiap orang boleh datang
kepada pertobatan; tetapi dengan menjadi tak terbatas dan mengetahui siapa yang
akan datang dan siapa yang tidak akan datang, Dia dapat mempredestinasikan segala
sesuatunya bekerja menurut kehendakNya.

(92)  Jika  Dia  tidak  melakukan  itu,  kenapa  dulu  Dia  mengizinkan  dosa  pada
mulanya? Padahal Dia adalah seorang Juru Selamat . . . Jika dulu tidak pernah ada
seorang yang berdosa, Dia tidak akan pernah menjadi seorang Juru Selamat. Atribut
yang ada di dalam Dia tidak dapat ditarik keluar.
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39 (93) Bagaimana dulu Dia pernah menjadi seorang Penyembuh? Bagaimana dulu Dia
pernah menjadi seorang Penyembuh? Karena Dia mengizinkan penyakit datang, supaya
Dia  memperlihatkan  diriNya  seorang  Penyembuh.  Dia  adalah  seorang  Penyembuh.
Bagaimana Dia akan pernah dikenali? Bagaimana Dia akan pernah dikenali? Bagaimana
atributNya  pernah  dapat  bekerja?  Bagaimana  Dia  pernah  bisa  menjadi  seorang
Penyembuh, kalau tidak pernah ada penyakit? Dia harus mengizinkan penyakit.

(94) Tidak heran Paulus mengatakan di Roma 8, “Orang bodoh, siapakah yang
dapat memberitahukan sang Penjunan apa yang harus dilakukan dengannya?” Siapa . . .
Ketika tanah liat bangkit dan berkata, “Kenapa menjadikan kamu—aku seperti ini—
demikian?” Tidakkah Dia dulu membangkitkan Firaun untuk tujuan yang sama, supaya
Dia memperlihatkan kemuliaanNya di Mesir? Dia mengeraskan hati yang Dia kehendaki
dan membenarkan yang Dia kehendaki. Itu bukan dia yang berkehendak, atau dia yang
mengerjakan, melainkan Allah yang menunjukkan belas kasihan.

(95) Jadi anda tidak ada urusannya dengan itu. Anda tidak punya satu hal pun
untuk dilakukan. Jika itu adalah anugerah, jika itu adalah suatu pemberian yang cuma-
cuma,  tidak  ada  satu  pun  yang  dapat  anda  perbuat  dengannya.  Allah  sudah
memberikannya kepada anda, dan itu adalah kehendak Allah. Itulah hal yang sudah
Allah predestinasikan kepada anda.

40 (96) Alkitab mengatakan bahwa kita dipredestinasikan menjadi anak-anak dan
pengadopsian anak-anak Allah sebelum dasar dunia. Maka ketika Allah menyembelih
sang  Anak  Domba  di  dalam  pemikiranNya  sendiri  sebelum  dasar  dunia  untuk
membuktikan atribut-atributNya, apakah Dia dulunya, ketika Anak Domba disembelih,
kita dulu disembelih bersama denganNya. Ketika darah Anak Domba dulu ditemukan
ada di dalam pikiranNya sendiri di sana sebelum dasar dunia, maka nama saya dan anda
dulu tertulis di Kitab itu. Semuanya ada di dalam pemikiranNya yang agung. Dia tak
terbatas. Jika Dia tidak demikian, kenapa dulu Dia mengizinkannya?

41 (97) Yang manakah yang paling kuat, (saya sudah katakan,) seorang Juru Selamat
atau orang berdosa? Yang mana yang memiliki kekuatan yang paling besar? Maka yang
lebih kuat harus mengizinkan yang lebih lemah. Dan Dia hanya melakukan itu untuk
kemuliaanNya.

(98) Ketika Dia menjadikan Lucifer, Dia tahu dia akan menjadi iblis. Dan Dia harus
membiarkannya di situ untuk memperlihatkan bahwa Dia adalah sang Juru Selamat,
Kristus. Dia harus membiarkan itu terjadi dengan cara demikian. Sekarang, tidakkah
Alkitab mengatakan segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka
yang mengasihi Allah? Jadi apa yang anda takuti? Mari kita bangkit dan melakukannya
dengan kesungguhan untuk perselisihan apa pun. Jangan menjadi seperti ternak kelu
yang dibawa ke mana-mana, harus dimintai dan dibujuk-bujuk dan . . . Jadilah seorang
pahlawan. Saya menyukai itu. Berdirilah.

42 (99) Sebuah syair kecil, yang dulu biasanya sangat menolong saya ketika saya
masih kanak-kanak, mengatakan sesuatu yang seperti ini:

Dulu ada seorang Romawi yang mulia,
Pada zaman-zaman Kaisar Romawi
Yang mendengar seorang pengecut yang berkoak-koak,
Sebelum benteng mengatakan:
Oh, ia aman di dalam sebatang pohon Fir
[Sejenis cemara—Ed.] yang seperti itu,
Tidak ada seorang pun yang dapat menggoncangkannya.
'Oh, tidak,' kata sang pahlawan,
Aku akan mencari suatu cara atau menyelesaikannya.'

Begitulah anda. Itu benar.

43 (100) Jika Alkitab ini mengajarkan bahwa Yesus Kristus sama kemarin, hari ini, dan
selamanya . . . Itu bukanlah suatu hal yang mudah, ketika saya melangkah keluar dari
Tabernakel ini pada hari itu, dan setiap orang memberitahu saya hal ini akan terjadi dan
hal itu akan terjadi. “Anda akan dianggap seorang fanatik dan dilemparkan ke dalam
penjara.  Dan  seluruh  asosiasi  medis  akan  menjadi  lawan  anda.”  Tetapi  Allah
mengatakan  lakukan  itu.  Alkitab  mengatakan  Dia  demikian,  dan  sekarang  api
kebangunan rohani menyala-nyala di setiap negara di bawah kolong langit. Itu benar.
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Hadapilah itu.
Bagaimanakah kamu mengerjakan pekerjaanmu tiap-tiap hari?
Apakah kamu takut dengan pekerjaan yang kamu cari?
Bisakah kamu menghadapi pekerjaan yang ada di depanmu?
Apakah pikiranmu menjadi lelah dan kosong?
(Saya membenci hal itu.)
Atau apakah kamu tepat berdiri
menghadapi pekerjaan yang ada di depanmu,
Atau apakah ketakutan pernah menghabiskannya?
Jika demikian, kerjakanlah hal yang berikutnya
yang akan kamu temukan,
Dengan pemikiran bahwa kamu akan melakukannya.

(101)  Tinggallah  bersamanya.  Tentu.  Tekadkanlah  di  dalam hati  anda  seperti
Daniel. Tinggallah bersama Allah.

44 (102) “Di  manakah dulu semuanya ini  terjadi?  Bagaimanakah dulu ini  terjadi?
Apakah yang membuat manusia demikian? Mengapa kita segera akan dimusnahkan?
Saudara Branham, jelaskan kepada saya.  Apa yang membuat anda berpikir  bahwa
semuanya ini harus dilenyapkan?” Dahulu itu pernah dilenyapkan sebelumnya (Apakah
itu benar?) di kehancuran purbakala itu. (Sekarang, di sinilah muncul beberapa hal yang
dalam. Dan kita akan bersiap-siap untuk membaca.)
45 (103) Nah, sekarang saya ingin anda membuka bersama saya di kitab Kejadian
pasal 3. Jika anda ingin mengetahui setiap hal, saya dapat memperlihatkannya kepada
anda di kitab Kejadian ini di mana setiap sekte, dan setiap isme, dan segala sesuatu
yang kita dapati tepat di zaman ini, bermula di Kejadian. Berapa banyak yang tahu
bahwa “Genesis / Kejadian” artinya “permulaan”? Tentu. Kita menemukan gereja Katolik
pada permulaannya: Babel, Nimrod sang pendiri; kita menemukannya di pertengahan
Alkitab; kita menemukannya di akhir Alkitab. Kita menemukan, mencoba membawa
masuk para pengkhotbah wanita di permulaan Alkitab dengan menyembah patung-
patung kecil yang terbuat dari akar-akar.

(104) Berapa banyak yang sudah membaca bukunya Hislop, “Two Babylons” [Dua
Babel—Ed], sejarah itu? Baiklah. Carilah di sejarah-sejarah ini mereka memiliki seorang
wanita . . . Dan kemudian anda pun mengingat Yakub mencuri allah-allah ayahnya, dan
anak perempuannya menyembunyikannya di bawah dirinya. Dan membawa patung-
patung itu ke luar sana di padang gurun, yang kemudian mencemarkan perkemahan itu.

46 (105) Baiklah. Mari kita membaca di Kejadian sekarang.

Adapun ular ialah yang lebih cerdik dari segala binatang di taman itu yang
dijadikan  oleh  TUHAN  Allah.  Ular  itu  berkata  kepada  perempuan  itu:
“Tentulah  Allah  berfirman:  Semua pohon dalam taman ini  jangan kamu
makan buahnya, bukan?”

. . . sahut perempuan itu kepada ular itu: “Buah pohon-pohonan dalam
taman ini boleh kami makan,

tetapi  tentang  buah  pohon  yang  ada  di  tengah-tengah  taman,  Allah
berfirman: Jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati.“

Tetapi  ular  itu berkata kepada perempuan itu:  “Sekali-kali  kamu tidak
akan mati,

tetapi Allah mengetahui, bahwa pada waktu kamu memakannya matamu
akan terbuka, . . . (Paham? Berburu terang yang baru.) . . . dan kamu akan
menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat.“

47 (106) Lihat, bagaimana orang-orang ini di zaman ini sedang mencoba membuang
dari Alkitab. “Wah, bukankah itu mudah saja menyiram, atau memercik, begini atau
begitu?”  Tidak,  tuan.  Allah  memberikan  sebuah  program,  dan  itulah  apa  yang
seharusnya kita turuti, Ini.

Perempuan itu melihat, bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan
sedap kelihatannya,  lagi  pula  pohon itu  membuat—menarik  hati  karena
memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan
diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan
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suaminya pun memakannya.

Maka  terbukalah  mata  mereka  berdua  dan  mereka  tahu,  .  .  .  mereka
telanjang; lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat.

48 (107) Saya mau berhenti di sini sebentar. Nah, harus ada suatu permulaan dari
segala sesuatu. Anda memiliki  sebuah permulaan. Nah, kita—di sinilah sekarang di
mana saya ingin  mendasari  keseluruhannya di  mana kita  sudah membicarakannya
selama dua pertemuan terakhir di tahun ini.

(108) Nah, tadi pagi kita kembali dan mendramatisir di dalam Alkitab bahwa ketika
dulu Allah sedang menjadikan bumi, bahwa ketika Dia sedang membentuk gas-gas (dan
kemudian gas-gas itu menjadi kalsium dan kalium karbonat, dan—dan hal-hal yang
berbeda) Dia sedang menjadikan tubuh anda. Dia dulu sedang merencanakan bangunan
itu  seperti  seorang  ahli  bangunan  yang  agung,  seperti  seorang  kontraktor  yang
menyusun bahan-bahannya untuk membangun sebuah proyek perumahan. Dia dulu
sedang menjadikan tubuh anda, dan Dia membuat itu terletak di sana. Dia mengetahui
dengan tepat di dalam pikiranNya apa yang akan terjadi. Tangan ini . . .

(109)  Allah  membuat  tangan  itu  sebelum Dia—ketika  Dia  sedang  menjadikan
dunia.  Tetapi  roh saya, Dia menjadikannya sebelum ada sebuah dunia.  Nah, tetapi
tangan ini dan tubuh ini, Dia membuatnya ketika Dia menjadikan dunia; sebab tubuh ini
berasal  dari  bumi,  dan  kembali  ke  bumi.  Allah  membuat  itu.  Dia  merencanakan
semuanya itu di dalam cetak biruNya yang agung dan programNya. Nah, ketika Dia
hendak menjadikan bumi, Dia menjadikan manusia, dan manusia itu tidak langsung
terlihat.

49 (110) Nah, kita mendapatkan hal itu tadi pagi, lewat drama itu, bagaimana Bapa
turun  dan  melihat  anakNya  yang  dijadikan  di  dalam gambarNya,  dan  seterusnya.
Kemudian Dia menjadikan seorang isteri baginya, seorang penolong.

(111) Sekarang, ingat, bahwa seluruh makhluk di bumi, Adam sudah menamai
mereka. Dia sudah menjadikan ternak dan binatang-binatang hutan, dan semuanya.
Dan di zaman ini, kita para ahli urutan-urutan waktu dan—dan berbagai macam pikiran
sains yang hebat sudah mencoba selama 6000 tahun untuk menemukan missing link itu
[Mata rantai yang terhilang—Ed.], kenapa hewan itu . . .

(112) Manusia adalah kehidupan hewani; kita mengetahui itu. Bahwa kita dijadikan
. . . Dan perempuan hanyalah suatu bagian dari manusia, suatu produk sampingan.
Perempuan tidak ada di dalam ciptaan yang asli itu. Allah benar-benar sudah berhenti
menciptakan  selama bertahun-tahun  dan  bertahun-tahun,  sampai  Dia  menjadikan
perempuan itu dari sebatang tulang rusuk dari lambung manusia itu.

50 (113) Adam sudah benar-benar menamai seluruh ciptaan itu, semuanya yang lain.
Tetapi dia tidak mendapati siapa pun bagi dirinya, jadi Dia menjadikan seorang penolong
bagiNya: mengambil sebatang tulang rusuk dari lambungnya, dan menutup luka bedah
itu, dan menjadikan seorang penolong baginya. Dan manusia di dalam rohnya adalah
keduanya laki-laki dan perempuan. Dan seorang perempuan hanyalah suatu bagian dari
seorang laki-laki.

Dan ketika seorang laki-laki mengambil seorang isteri bagi dirinya, dan jika dia
adalah benar isterinya,  seorang isteri  pemberian Allah,  perempuan itu  hanya akan
diberikan kepadanya sebagai bagian darinya.

(114)  Itulah  alasannya  anda  memiliki  begitu  banyak  kebingungan  di  dalam
pernikahan. Adalah karena anda pergi keluar dan melihat seorang gadis dengan mata
coklat yang cantik, atau mata biru, atau sesuatu yang seperti itu, seseorang dengan
bentuk  badan  yang  molek,  dan  anda  jatuh  karenanya.  Pertama  sekali  ketika  dia
memiliki bayinya yang pertama gigi-gigi itu keluar, dan dia menjadi berkeriput dan tua,
dan kemudian anda ingin menendangnya keluar.

(115) Dan beberapa dari kalian wanita menemukan seorang laki-laki kecil dengan
rambutnya yang licin,  ibunya dapat meminyaki  sebagian rambut di  kepalanya, dan
keriting; semuanya itu rontok. Saya mengetahui hal itu dari pengalaman. Tetapi apa
yang terjadi?  Apakah itu? Anda jatuh karena itu.  Anda seharusnya berdoa terlebih
dahulu, karena seorang perempuan adalah bagian dari anda.

(116) Dan jika anda sudah memeluk seorang perempuan ke dekapan anda, dan
mengambil dia menjadi isteri anda, dan dia membuat suatu bekas pada anda . . . (Kita
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akan mengatakannya seperti ini supaya anda akan mengerti) dan perempuan lain mana
pun yang bersandar di dekapan itu tidak akan cocok dengan bekas itu. Dan Allah akan
meminta anda bertanggung jawab atas hal itu. Anda ingat saja itu.

51 (117) Anda yang mengajak isteri orang lain keluar dan . . . Saya mendengar hari
ini  tentang  seorang  gadis  kecil  di  kota  ini,  seorang  gadis  kecil  yang  miskin,  saya
mengenalnya. Dan seorang penjudi membelikannya baju-baju dan barang-barang yang
sangat bagus, dan mencoba merayunya seperti itu. Seekor tikus akan melakukan hal
yang demikian, bahkan tidak bisa dianggap sebagai seorang manusia. Anda tahu seekor
anjing tidak serendah itu, dan meskipun demikian anda menyebut seekor induk anjing
sebagai pelacur. Ia lebih bermoral ketimbang sebagian wanita yang ada di Jeffersonville.
Dan anda menyebut seekor induk babi tua sebagai pelacur, dan ia bukan—ia jauh lebih
bermoral ketimbang—ketimbang para wanita yang ada di AmerikaSerikat ini, banyak
dari mereka. Itu tepat sekali benar.

(118) Nah, saya tahu itu kasar,  dan saya sudah memberitahu anda saya akan
menggilingnya di rumah, dan saya ingin anda mengetahuinya. Dan itu benar. Bahkan
para wanita tua belakangan ini tidak mengetahui apakah moral. Berkata, “Itu tidak akan
merusakkan hati nurani saya.” Yah, anda belum mendapatkan apa pun. Perhatikan.
Benar, tuan. Ketika anda mengetahui yang manakah yang benar dan yang salah . . .

52 (119)  Sekarang,  perhatikan.  Manusia  ini,  ketika  dia  dulu  diciptakan,  Allah
memisahkan rohnya, dan Dia mengambil sepotong dari manusia itu, lambungnya, dan
menjadikan seorang perempuan darinya. Dan kemudian Dia mengambil roh pesolek,
feminim itu dari  manusia itu dan menjadikan seorang perempuan darinya, dan Dia
menjadikan laki-laki itu maskulin, besar dan tegap.

(120)  Dan  ketika  anda  melihat  seorang  laki-laki  yang  kecil,  anda  tahu,  yang
merawat dan merias (atau apa pun anda menyebutnya) jari-jari kukunya dan, anda
tahu,  empat  di  sisi  yang  satu  dan  lima  di  sisi  yang  lainnya,  dan—dan  melicinkan
rambutnya, dan menga-ngakan mulutnya ke depan, dan hal yang seperti  itu, salah
seorang dari para laki-laki yang cantik ini; anda ingat saja ini, banci, ada sesuatu yang
salah dengan burung itu. Ada sesuatu yang salah. Sebaiknya anda menjaga mata anda
darinya.

53 (121) Dan ketika anda melihat seorang wanita dengan sebatang rokok di mulutnya,
dengan mengenakan sepasang pakaian kerja, dan berkata, “Saya beritahu anda, 'bung',
apakah  ini.”  Saudara,  anda  perhatikan  cewek  tua  itu.  Ada  sesuatu  yang  salah
dengannya.

(122) Seorang wanita diharapkan menjadi seorang wanita, dan dia diharapkan
berpakaian  seperti  seorang wanita.  Ketika  Allah  menjadikan seorang laki-laki,  Dia
menjadikannya satu hal; dan Dia menjadikan seorang perempuan satu hal yang lain.
Dan ketika Allah memberikan pakaian kepada seorang laki-laki, Dia memberikannya
pakaian dengan satu cara, dan seorang perempuan dengan suatu cara yang lain. Dan
Alkitab mengatakan itu adalah suatu kejijikan bagi seorang wanita untuk mengenakan
pakaian seorang laki-laki.

54 (123) Dan kalian para wanita, mengenakan celana-celana pendek tua yang kecil ini
dan semuanya, dan memakainya di luar sini, Knickerbockers [Celana sebatas lutut—Ed.]
tua kecil (Bagaimana anda menyebutnya?) . . . Atau apakah itu? Apakah itu, saudari-
saudari?  Tidak,  tidak,  itu  bukan  celana  pendek,  itu  adalah—itu  berkaki  panjang:
penginjak pedal gas dan pakaian kerja, celana jengki . . .

(124) Pergi dan mereka katakan, “Ini untuk wanita.”

(125) Saya katakan, “Tidak, anda salah. Wanita terhormat tidak memakai barang-
barang ini:  perempuan mungkin,  tetapi  wanita terhormat tidak.” Itu benar.  Alkitab
mengatakan adalah suatu kejijikan bagi seorang wanita mengenakan pakaian . . . Dan
bagi  seorang laki-laki  mengenakan pakaian  perempuan .  .  .  Dan laki-laki  menjadi
semakin kewanita-wanitaan setiap hari, dan perempuan menjadi semakin maskulin. Apa
masalahnya? (Kita akan mengetahuinya dalam beberapa menit melalui Alkitab.)

(126) Wanita tidak lagi  menjadi  wanita.  Saya tidak memaksudkan kalian para
wanita Kristen.  Saya sedang berbicara tentang wanita  secara umum. Mereka ingin
bertindak seperti laki-laki, ingin memotong rambut mereka seperti laki-laki; meletakkan
tangan mereka ke atas sebuah palang seperti itu dan menyanyikan “Tuhan Memberkati
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Amerika” dengan sebatang rokok di sudut mulutnya.

55 (127) Pergi  ke jalan, kembali  keluar seperti  itu menyusuri  jalan raya .  .  .  Kita
memperhitungkan . . . Saya ingin memberitahu anda sesuatu. Dan kalian para wanita
yang mengemudikan mobil . . . Dengarkan. Billy Paul dan saya pada kampanye yang
terakhir ini di negeri ini (enam bulan), saya menyimpan sejumlah banyak keberatan
yang ada di jalan.

(128) Dan dari 300 kecelakaan di jalan, tebak berapa banyak dari mereka yang
adalah para wanita pengemudi mobil? Hanya ada kurang dari  19 orang dari  antara
mereka adalah pria, dan 280, atau saya yakin 281 dari mereka yang adalah para wanita
pengemudi: para wanita pengemudi mobil.

(129) Nah, saya tidak sedang mengatakan tidak ada wanita-wanita pengemudi
yang baik. Namun dia akan berbelok ke arah mana saja, dan anda hanya mencoba
untuk kembali kepadanya. Biarkanlah dia menjadi terlihat manis dan berdiri di sana,
mengangkat rambut itu ketika seorang polisi datang ke sana. “Wah,” ia akan berkata,
“tentu anda salah.” Kita tidak memiliki hukum. Mereka membuktikan bahwa tempo hari
dalam gugatan pajak yang baru saja saya alami. Kita tidak memiliki hukum. Kalau ada .
.  .

56 (130)  Tidak  heran Tuan-tuan besar  di  Inggris  berkata,  “Demokrasi  semuanya
adalah layar-layar, tidak ada jangkar.” Itu benar, berdiri di atas sebuah kampanye kotak
sabun.  Demokrasi  sudah membusuk,  dan demikian juga para diktator  dan mereka
semuanya yang lain. Seluruhnya busuk. Tidak ada apa pun untuk dilakukan bagi Allah
selain satu hal: yaitu untuk menghancurkan seluruhnya seperti yang Ia katakan akan Ia
lakukan, dan memulai sekali lagi.
57 (131) Sekarang, perhatikan betapa dekatnya anda kepada kedatangan itu. Nah,
ketika  perempuan  ini,  Ia  menjadikan  seorang  penolong  baginya,  dan  dia  menjadi
penolong baginya.

(132) Dan kemudian . . . Nah, di sinilah saya belum pernah mendapati seorang
pengkhotbah untuk setuju dengan hal ini. Dan mereka mencoba membuatnya dengan
suatu cara yang lain, namun demikian itu tidak masuk akal bagi saya. Mereka mencoba
mengatakan bahwa Adam dan Hawa memakan beberapa buah apel. Saudara, jika . . .
Sekarang  saya  tidak  mengatakan  hal  ini  untuk  sebuah  gurauan,  tetapi  saya  ingin
mengatakan hal  ini  untuk .  .  .  Kalau makan apel  membuat perempuan-perempuan
menyadari mereka telanjang, kita lebih baik mewariskan apel-apel itu lagi. Anda tahu itu
benar.

(133)  Anda  tahu  makan  apel,  itu  bukanlah  apa  yang  dulu  mereka  lakukan,
membuat mereka menyadari mereka telanjang. Tentu, tidak demikian. Itu harus datang
melalui seks. Itu harus demikian, karena mereka menyadari mereka telanjang ketika
mereka mengambil buah yang terlarang ini.

Bukankah seorang perempuan adalah sebatang pohon buah? Bukankah anda buah
dari ibu anda? Itu adalah buah yang dilarang untuk diambil.

58 (134) Sekarang, di sinilah sebuah perkara yang besar. Nah, yang terdekat di mana
sains pernah sampai untuk mengetahui apakah makhluk manusia dulunya . . . Mereka
menggali  tulang-tulang tua;  mereka mengambil  fosil-fosil,  dan mereka mengambil
kepala-kepala; dan mereka mengambil tengkorak-tengkorak, dan lengan-lengan, dan
tulang-tulang dan mencoba membuatnya terlihat seperti seorang makhluk manusia. Dan
mereka  tahu  bahwa  hal  yang  paling  dekat  di  mana  mereka  pernah  sampai  untuk
menemukan manusia . . . Yang dekat dengannya adalah simpanse. Dia adalah spesies
yang terdekat dengan makhluk manusia. Namun demikian, dia tidak ada hubungannya
dengan makhluk manusia.

(135) Yang tertinggi  .  .  .  Bentuk kehidupan yang paling rendah adalah kodok.
Bentuk  yang  tertinggi  adalah  manusia.  Allah  memulainya  dari  bawah  dan
menyelesaikannya ke atas sampai Dia membawanya betul-betul kepada gambarNya.
Membawanya dari  burung-burung dan binatang-binatang dan terus  naik  hingga Ia
mendapatkan  gambar  Allah.  Dia  menjadikan  manusia  di  dalam gambar  itu;  itulah
bentuk yang tertinggi.  Bentuk yang paling rendah hanyalah seekor kecebong yang
berubah menjadi seekor katak dan seterusnya.

59 (136) Nah, mata rantai yang terhilang ini di mana mereka tidak dapat menemukan
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.  .  .  Perhatikan Kitab Suci  sekarang.  Anda—anda tidak akan setuju dengan hal  ini,
banyak dari anda; tetapi saya ingin—hanya ingin supaya anda menyimpannya di dalam
pikiran dan jangan berprasangka terhadapnya.

(137)  Dengarkan,  saya  tahu  banyak  dari  anda  sudah  mendengarkan  Doktor
DeHaan. Saya tentunya . . . Sebagai seorang pria yang sebaya dengannya, seorang
saudara Baptis yang baik . . . Dan saya sungguh menghargai dia. Dia punya kecerdasan
dan otak yang lebih pandai, dan—dan sudah lebih banyak lupa daripada yang pernah
saya tahu, karena ia adalah seorang Doktor Divinity, dan ia adalah seorang Doktor
Medis, dan ia adalah seorang Doktor Sains. Ia adalah seorang yang pandai, namun ia
mengatakan  bahwa  mereka—ketika  anak-anak  laki-laki  Allah  melihat  anak-anak
perempuan  manusia  cantik-cantik  .  .  .  Dia  mengambil  pendirian  Josephus  dan
mengatakan  bahwa  mereka  menekan  diri  mereka  menjadi  daging  manusia  dan
mengambil isteri-isteri bagi mereka; dan ada raksasa-raksasa di tanah Nod; dan mereka
sudah mengambil isteri-isteri bagi mereka sendiri dan hidup bersama mereka, ketika
anak-anak laki-laki Allah, malaikat-malaikat yang jatuh, mengambil dan melihat anak-
anak perempuan manusia, dan hasrat seks adalah perkara yang sedemikian besarnya,
dan meskipun demikian mereka menjadi berdosa karena kejatuhan, mereka menekan
diri mereka menjadi daging manusia.

(138) Jika mereka berbuat demikian, mereka akan merusak kesembuhan Ilahi,
mereka akan merusak semuanya yang lain. Jika Iblis bisa menciptakan, ia sama dengan
Allah. Iblis tidak bisa menciptakan. Saya ingin anda menunjukkan satu tempat kepada
saya  di  mana  iblis  bisa  menciptakan.  Ia  tidak  bisa  menciptakan.  Ia  hanya
menyelewengkan apa yang sudah diciptakan. Ia bukan pencipta. Ia hanyalah seorang
penyeleweng.
60 (139) Nah kemudian, apa yang terjadi? Apakah? Di sinilah versi saya. Di sinilah
mata rantai yang terhilang itu.

(140)  Nah,  mereka  memperoleh  seekor  simpanse,  namun  anda  tidak  bisa
mengawinkan seekor simpanse dengan seorang wanita dan menghasilkan seorang anak.
Anda tidak bisa mengawinkan seorang makhluk manusia dengan hewan apa pun. Itu
tidak akan bercampur. Anda tidak dapat melakukan transfusi darah dengan hewan apa
pun.

61 (141) Ketika saya berada di Afrika . . . Mereka memperlakukan orang-orang kulit
berwarna yang malang itu di sana dengan sedemikian rupa. Seseorang mengatakan
kepada saya; ia berkata, “Mereka bukan apa-apa selain hewan-hewan.”

(142) Saya katakan, “Saya minta maaf. Mereka juga adalah manusia yang sama
seperti anda, mungkin sedikit lebih manusia.” Biar saya beritahu anda; ketika anda
memperoleh jenis sikap seperti itu, anda sedang kembali menjadi seekor hewan. Saya
katakan, “Orang itu, kalau ia sehitam kartu as, atau kalau ia sekuning sebuah labu, atau
kalau ia sebiru nila, barangkali ia yang menyelamatkan hidup anda dengan memberikan
anda suatu transfusi darah.” Tetapi jangan pernah menaruh darah seekor hewan ke
dalam anda. Tentu, ia adalah seorang manusia.

62 (143) Hanya karena kulit yang satu berwarna hitam, yang lainnya coklat, yang
satunya kuning, dan yang lainnya putih, itu tidak ada hubungannya dengan hal itu.
Alkitab berkata, “Allah dari satu darah menjadikan semua manusia.” Dan itu tepat sekali
benar.

(144) Tempat-tempat di mana kita tinggal, mengubah warna-warna kita, tidak ada
hubungannya dengan itu. Allah menjadikan dari satu—satu orang seluruh bangsa, satu
darah. Semua bangsa sama. Orang Cina . . . Orang kulit berwarna sekarang tidak dapat
berkata . . . Orang kulit hitam tidak dapat berkata, “Nah, itu—orang Cina itu, ia—ia
berkulit  kuning dan saya tidak akan punya urusan apa pun dengannya.”  Ia  adalah
saudara anda. Dan anda orang kulit putih tidak dapat berkata kepada orang kulit kuning
itu atau orang kulit hitam itu, atau yang satunya, “Saya tidak punya urusan apa pun
dengan anda.” Ia adalah saudara anda. Tepat benar.

63 (145)  Perhatikan.  Nah,  di  sinilah  apa  yang  terjadi.  Saya  yakin,  dan  dapat
mendukungnya dengan Alkitab, bahwa itu adalah si ular yang dulu melakukannya. Si
ular adalah pribadi [Person = orang—Ed.] yang terhilang itu di antara simpanse dan
manusia, karena, dengarkan, perhatikan ini sekarang, bahwa ular itu bukanlah seekor
reptil. Dia adalah yang paling cerdik dari seluruh binatang hutan.
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(146) Nah, saya pergi dan mendapatkan kamus-kamus hari ini dari setiap tempat
untuk mencari kata ini, apakah artinya kata “cerdik” [Subtil—Ed.]. Itu artinya “menjadi
pintar, licik.” Dan terjemahan yang terbaik dari—dari bahasa Ibrani dari “m-a-h-a-h,
mahah”  artinya  “memiliki  suatu  pengetahuan  yang  benar  tentang  prinsip-prinsip
kehidupan.”

64 (147) Sekarang,  mari  kita  perhatikan ini  sejenak.  Dia pintar,  licik.  Namun dia
disebut ular [Serpent—Ed.]. Tetapi ingat, dia dulu adalah makhluk yang paling pintar di
sana, dan lebih mirip makhluk manusia daripada apa pun yang ada di taman itu. Dia
dulu bukan seekor reptil. Kutuk itu menjadikan dia seekor reptil, dan dia dulu adalah . .
. Alkitab katakan dia dulu adalah yang paling indah dari antara semuanya.

(148) Dan bahkan kutuk itu tidak membuang semua kecantikannya, namun warna-
warna mulia pada ular [Snake—Ed.] itu indah. Dan keanggunannya dan kelihaiannya
pun tidak dibuang oleh kutuk itu. Tetapi anda ingat, Allah memberitahukannya bahwa
kakinya akan hilang dan dia akan berjalan dengan perutnya. Dan anda tidak dapat
menemukan satu tulang pun di dalam seekor ular yang mirip dengan seorang makhluk
manusia, dan itulah alasannya sains tersesat. Namun di situlah dia.
65 (149) Allah menyembunyikannya dari mata orang-orang yang arif dan bijaksana
untuk menyatakannya kepada anak-anak Allah pada hari-hari terakhir, ketika anak-anak
Allah  akan  dimanifestasikan.  Ketika  anak-anak  Allah  yang  bersukacita  denganNya
sebelum dasar dunia, ketika pewahyuan yang besar tentang Keallahan dan semuanya
akan dijelaskan pada hari-hari terakhir, Ia akan memanifestasikan hal-hal ini kepada
anak-anak Allah. Anda tahu Kitab Suci mengajarkan hal itu. Dan di sinilah kita.

Itulah alasannya bahwa Allah sedang membukakan hal-hal ini kepada kita. Allah
sedang  membawa anak-anakNya  untuk  dimanifestasikan.  Ia  melampaui  batasan-
batasan pengetahuan manusia mana pun, masuk kepada pewahyuan-pewahyuan rohani
dan membawanya turun.

Bukankah kita sudah mengajarkannya di dalam Alkitab ini, “Di sinilah bagi ia yang
memiliki hikmat.” Bukan apa yang ia pelajari di suatu seminari, tetapi apa yang dapat ia
pelajari dengan berlutut di hadapan Allah, dan apa yang menyenangkan Allah untuk
diberikan kepadanya: anak-anak Allah yang dimanifestasikan.

66 (150)  Di  sinilah  ular  itu.  Nah,  di  sinilah  apakah  dulunya  ular  itu.  Saya  akan
memberikan kepada anda gambaran saya tentang dia.

(151) Kita ada . . . Kita datang dari kodok sampai kepada hal itu, kecebong, dan
seterusnya,  terus,  dan  begitu  dan  begitu;  akhirnya  anda  sampai  ke  monyet,  ke
simpanse; dan dari simpanse di situlah kita melompat dari simpanse ke manusia. Dan
kita bertanya-tanya kenapa.

(152) “Baiklah,” sains berkata, “sekarang tunggu, kita dapat mengawinkan wanita
dengan monyet dan dengan .  .  .  ?  .  .  .  sebaliknya, seorang laki-laki  kawin dengan
simpanse.” Itu tidak akan bekerja. Kawin dengan hewan lain mana pun: tidak akan
bekerja. Darah itu tidak akan bercampur. Ambillah darah mereka, itu benar-benar darah
yang  sangat  berbeda.  Ada  suatu  darah  di  antara  sini,  dan  mereka  tidak  bisa
menemukan binatang itu. Oh, haleluya. Saya mulai merasa rohaniah saat ini.
67 (153) Perhatikan. Wah? Allah menyembunyikannya dari mereka. Tidak ada satu
tulang pun di dalam seekor ular yang mirip dengan tulang manusia. Ia membuat hal itu
sedemikian jauhnya sehingga itu tidak dapat ditemukan oleh orang-orang pintar.

(154) Saya akan tunjukkan kepada anda dari mana orang pintar itu berasal, di
mana ia—tempat di mana ia toh berada. Paham? Ia tidak bisa datang melalui hal itu. Itu
harus datang melalui pewahyuan. “Engkaulah Kristus, Anak . . . Di atas batu karang ini
Aku  akan  mendirikan  gerejaKu,  dan  gerbang-gerbang  neraka  tidak  dapat
menguasainya”: pewahyuan rohani.

(155) Bagaimana dulu—bagaimana dulu Habel tahu mempersembahkan seekor
anak  domba  malahan  Kain  mempersembahkan  buah-buah  dari  ladang?  Itu  dulu
diwahyukan secara rohani kepadanya. Anda tidak mendapatkannya melalui seminari-
seminari.  Anda  tidak  mendapatkannya  melalui  denominasi-denominasi.  Anda
mendapatkannya dari surga.

68 (156) Sekarang, perhatikan ular itu, ular ini yang adalah yang pertama. Mari kita
melukiskan suatu gambar tentang dia sekarang. Dia adalah seorang yang bertubuh
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sangat besar. Dia ada di antara simpanse dan manusia. Dan si ular, si iblis, Lucifer, tahu
bahwa hanya itulah darah yang akan bercampur dengan darah manusia ini.  Satu-
satunya oknum yang dengannya ia dapat berhubungan . . . Ia tidak dapat berhubungan
dengan simpanse. Darah itu tidak akan bercampur. Ia tidak akan berhubungan dengan
hal-hal  yang  berbeda.  Ia  tidak  dapat  berhubungan dengan  domba.  Ia  tidak  dapat
berhubungan dengan kuda. Ia tidak dapat berhubungan dengan hewan mana pun. Ia
harus berhubungan dengan ular ini.

Mari kita mengambilnya sekarang dan melihat seperti apakah dia terlihat: bertubuh
sangat  besar,  raksasa  zaman  prasejarah.  Di  situlah  di  mana  mereka  menemukan
tulang-tulang yang besar ini, dan saya akan menunjukkan hal ini kepada anda di dalam
Alkitab. Sekarang, perhatikan dengan seksama. Baiklah. Orang yang sangat besar ini,
mari katakan dia—tingginya 10 kaki, memiliki bahu yang sangat besar, benar-benar
mirip dengan manusia. Dan darahnya, setelah turun, pada saat yang bersamaan seekor
hewan kepada seekor yang lainnya . . .

69 (157) Anda dapat menarik garis hewan-hewan. Mereka tetap mendapatkan darah
yang lebih tinggi, bentuk kehidupan yang lebih tinggi, bentuk yang lebih tinggi, sampai
itu naik masuk ke alam manusia. Tetapi hubungan yang terakhir di tengah-tengah sini
terputus. Berapa banyak yang tahu bahwa sains tidak dapat menemukan mata rantai
yang terhilang itu? Anda semua tahu itu. Kenapa? Di sinilah dia, si ular.

Di sinilah dia dulunya seorang yang bertubuh sangat besar. Dan iblis turun. Nah, ia
berkata, “Aku dapat memberikan ilham.”

(158) Nah, ketika anda pergi untuk melihat wanita-wanita dan tingkah-tingkah
para wanita, ingatlah anda diurapi dari si iblis (dan itu bukan isteri anda sendiri).

(159) Perhatikan. Nah, iblis turun dan masuk ke si ular, dan ia menemukan Hawa
telanjang di taman Eden itu. Dan dia berbicara tentang buah yang ada di tengah-tengah
itu, “tengah-tengah” artinya “pertengahan” dan seterusnya. Anda mengerti di dalam
kumpulan jemaat yang bercampur. Dan ia berkata, “Nah, itu sedap. Itu baik untuk
dipandang.”

70 (160) Apakah yang dulu ia lakukan? Ia mulai bercinta dengan Hawa. Dan ia tinggal
bersamanya  seperti  seorang  suami.  Dan  dia  melihat  itu  sedap,  jadi  dia  pergi
memberitahu suaminya; tetapi dia sudah mengandung oleh Setan. Dan dia melahirkan
anaknya yang pertama yang bernama Kain, anak Setan.

(161) “Sekarang,” anda berkata, “itu salah.” Baiklah, kita akan mengetahui apakah
itu salah atau tidak. “Dan Aku akan mengadakan permusuhan antara benihmu dan
benih si ular.” Apa? Benih ular. Dia memiliki suatu benih, dan ia memiliki suatu benih.
“Dan  ia  akan  meremukkan  kepalamu,  dan  kamu  akan  meremukkan  tumitnya.”
“Meremukkan” di situ artinya “mengadakan suatu pendamaian.”

Nah, di situlah benih ular anda. Sekarang, perhatikan, di sinilah tampil dua orang
manusia ini.

(162) Nah, ular ini, ketika ia berdiri di sana . . . Seorang raksasa yang sangat besar
ini berdiri di sana. Dia bersalah karena melakukan perzinahan dengan istrinya Adam. Di
manakah dosa terletak di zaman ini? Apakah yang membuat hal-hal sebagaimana itu
adanya di zaman ini? (Sekarang, saya—saya . . . Tentunya anda dapat menangkap apa
yang sedang saya bicarakan.)

71 (163) Dan di situlah ia. Dan ketika ia melakukannya, Allah mengatakan, mulai
memanggil Hawa dan Adam. Dan ia berkata, “Aku telanjang.”

(164) Dan Ia berkata, “Siapa yang memberitahumu bahwa kamu telanjang?” Lalu
mereka mulai—di dalam kebiasaan tentara, mengelakkan tanggung jawab.

(165)  Dikatakan,  “Baiklah,  wanita  yang  Engkau  berikan  kepadaku  itu  yang
melakukannya. Dialah orang yang membujuk aku.”

(166)  Dan  dia  berkata,  “Ular  itu  memberikan  aku  sebuah  apel.”  Baiklah,
pengkhotbah,  dapatkan  yang  berikutnya  setelah  anda.  Dia  berkata,  “Ular  itu
memperdayakan  aku.”  Apakah  anda  tahu  apa  artinya  “memperdayakan”?  Artinya
“mencemarkan.” Si . . . ? . . . Si iblis tidak pernah memberikan dia sebuah apel. “Ular
itu sudah memperdayakan aku.” Dan kemudian kutuk datang.

72 (167) Ia berkata, “Karena kamu mendengarkan si ular bukannya suamimu, kamu
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mengambil kehidupan dari dunia; dan kamu—sekarang dukacitamu akan sangat banyak,
dan kamu akan mengandung dari suamimu,” dan seterusnya.

(168) “Dan karena kamu mendengarkan isterimu bukannya Aku—Aku mengambil
kamu dari debu menjadi spesies yang tertinggi—kamu akan kembali menjadi debu.”

(169) “Dan ular, karena kamu melakukan itu, hilanglah kakimu; dengan perutmu
kamu akan menjalar  seumur hidupmu.  Dan kamu akan dibenci,  dan debulah yang
menjadi makananmu.” Begitulah. Begitulah mata rantai yang terhilang itu.

73 (170) Sekarang, di sinilah Kain tampil. Mari kita perhatikan sifat-sifatnya. Di sinilah
Kain tampil. Apakah ia? Ia adalah seorang pengusaha yang lihai. Ia mengerjakan tanah
di ladang: pintar, cerdas, relijius, sangat relijius. Perhatikan ia—perhatikan atribut-
atributnya sekarang. Ikuti saja saya selama beberapa menit lebih lama. Di sinilah ia
muncul. Ia tahu ia fana. Ia ingin pergi ke gereja. Ia membangun sebuah gereja baginya,
membuat  sebuah  persembahan  baginya,  membawa  sebuah  mezbah  sertanya—
membangun sebuah mezbah, menaruh bunga-bunganya di situ, menaruh ladang—buah-
buahan dari ladang, mempersembahkannya kepada Allah, dan berkata, “Demikianlah
Engkau,Tuhan. Aku tahu kami makan buah-buah apel. Itulah yang menyebabkan itu.”
(Beberapa dari keturunannya memiliki jenis ide yang sama. Menunjukkan dari mana itu
berasal.)

(171) Membawa masuk buah-buah apelnya dari ladang, meletakkannya di sana,
dikatakan, “Ini akan menjadi sebuah pendamaian.”

(172) Allah berkata, “Itu bukan buah apel.”

(173) Namun oleh pewahyuan rohani Habel mengetahuinya itu adalah darah. Jadi
ia membawa seekor anak domba, memotong kerongkongannya, dan dia mati; dan Allah
berkata, “Itu benar. Itulah yang melakukannya. Itu adalah darah.” (Anda tahu darah
apa  yang  sedang  saya  bicarakan.)  Baiklah.  Itu  adalah  darah  yang  melakukannya.
Sekarang, perhatikan.

74 (174) Dan kemudian Kain melihat saudaranya yang berguling-guling kudus itu
sudah  berkenan  di  hadapan  Allah,  dan  tanda-tanda  dan  keajaiban-keajaiban  dulu
sedang terjadi di sana, ia cemburu dengannya. Ia berkata, “Kita akan menghentikan hal
ini sekarang juga.”

(175) Lihatlah saudara-saudaranya. Lihatlah anak-anaknya terus sampai kepada
hari ini. “Sekarang, aku lebih pintar daripada ia.” Jadi ia marah. Dari manakah amarah
berasal? Dapatkah anda mengatakan itu adalah amarah? Ia membunuh saudaranya. Ia
adalah seorang pembunuh. Dapatkah anda menyebut Allah seorang pembunuh?

(176) Dan Adam adalah anak Allah. Alkitab mengatakan bahwa Adam adalah anak
Allah,  permulaan  yang  murni  itu  dulu  di  sana.  Adam  adalah  anak  Allah,  dan
kecemburuan itu dan iri hati dan semuanya tidak bisa datang dari aliran sungai yang
murni itu. Itu harus datang melalui suatu tempat yang lain. Dan itu datang melalui
Setan, yang adalah seorang pembunuh sejak mulanya. Alkitab mengatakan ia adalah:
seorang pendusta dan seorang pembunuh sejak mulanya. Begitulah. Dan ia membunuh
saudaranya.

(177) Dan begitulah pralambang kematian Kristus. Kemudian dari situ, tentu, Ia
membangkitkan Set untuk menggantikannya: kematian, penguburan, dan kebangkitan
Kristus.

75 (178) Dan perhatikan, kemudian di sinilah muncul raksasa-raksasa anda. Kemudian
Kain pergi ke tanah Nod. Jika ayahnya adalah seorang raksasa yang sangat besar, akan
seperti apakah Kain? Ayahnya. Dan ia pergi ke tanah Nod dan mengambil salah seorang
saudarinya. Satu-satunya cara yang bisa ia lakukan, tidak ada lagi perempuan yang bisa
datang, hanya melalui Hawa. Mereka mengklaim mereka memiliki 70 anak laki-laki dan
perempuan.

(179) Jika—jika tidak ada perempuan . . . Alkitab tidak mencatat para perempuan
ketika mereka dilahirkan, laki-laki saja. Dan ketika . . . Kalau tidak ada lagi perempuan
selain  Hawa,  ketika  dia  mati  umat  manusia  berhenti  untuk  hidup.  Mereka  harus
mempunyai anak-anak perempuan. Ia harus menikahi saudarinya sendiri.

(180) Ia pergi ke tanah Nod dan mendapatkan—dan mendapatkan isterinya; dan
ketika ia menikahinya di sana, di sanalah di mana mereka menemukan raksasa-raksasa
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yang sangat besar itu, yang adalah anak-anak Allah yang jatuh yang datang melalui
ayah mereka, iblis melalui Kain. Begitulah mata rantai anda yang terhilang.

76 (181) Dan perhatikanlah benih ular itu. Sekarang, perhatikan. Ingat benih ular itu
relijius. Perhatikan sekarang itu mulai bergerak selama beberapa menit. Di sinilah benih
ular itu bergerak. Apakah yang terjadi kepada mereka? Sekarang, biarkan saja saya
membaca sesuatu yang baru saja saya tuliskan di sini tadi sore. Apakah yang muncul
melalui garis keturunan Habel? Dengarkan ini.

(182)  Baiklah.  Datanglah  Habel.  Sesudah  Habel  datanglah  Set.  Sesudah  Set
datanglah  Nuh.  Sesudah  Nuh  datanglah  Sem.  Sesudah  Sem  datanglah  Abraham.
Sesudah Abraham datanglah Ishak. Sesudah Ishak datanglah Yakub. Sesudah Yakub
datanglah Yehuda. Sesudah Yehuda datanglah Daud. Sesudah Daud datanglah Kristus
kepada kesempurnaan itu.

77 (183) Perhatikan kembali di sana bagaimana dulu Roh Allah tinggal di dalam Habel.
Lihatlah bagaimana itu tinggal di dalam Set. Lihatlah bagaimana itu tinggal di dalam
Yehuda. Lihatlah bagaimana itu tinggal di dalam Daud. Lihatlah Roh yang sama itu yang
memanggil keluar melalui benih yang benar itu di sepanjang itu. Tidak soal apa yang
sudah mereka lakukan, mereka dipredestinasikan.

(184)  Lihatlah Yakub,  seorang yang jorok .  .  .  Saya tidak mengatakan hal  ini
untuk—untuk tidak suci. Tetapi Yakub seorang banci kecil yang menggantung di bawah
buntut pakaian ibunya sepanjang waktu, berlari-lari, seorang laki-laki kecil yang banci,
menaruh berbagai hal padanya, dan pergi dan menipu ayahnya untuk mendapatkan
berkat  itu.  Tetapi  itu  sudah  diberikan  kepadanya  sebelum dasar  dunia.  Tentu  itu
demikian.

(185) Pergi ke luar sana dan berbohong kepada ayah mertuanya dan mengambil
beberapa  kayu  berbintik  (kayu-kayu  poplar),  dan  menaruhnya  di  dalam air  untuk
menakut-nakuti ternak-ternak ini ketika mereka mengandung, untuk membuat mereka
menghasilkan ternak yang berbintik supaya ia bisa menipu dan memperoleh ternak-
ternak  itu.  Allah  memberkatinya  di  situ.  Itu  benar.  Celakalah  setiap  orang  yang
mengata-ngatai Yakub.
78 (186)  Anda  tahu—anda  tahu  apa  yang  nabi  palsu  itu  katakan,  bahwa ia  dulu
sedang menubuatkan yang benar: Bileam? Ia berkata, “Siapa pun yang memberkatinya
akan diberkati, dan siapa pun yang mengutuknya akan dikutuk.”

(187) “Aku mengambil engkau, Yakub, mendapatinya sebagai seorang—seperti di
suatu negeri  yang asing.  Laksana rajawali  menggoyangbangkitkan sarangnya,  Aku
menggoyangbangkitkannya dan membawanya keluar.” Haleluya. “Bukan dengan kuat,
bukan dengan gagah, tetapi oleh RohKu firman Tuhan.”

(188) Perhatikan itu turun sampai kepada kesempurnaan itu. Roh itu bekerja turun
sampai kepada kesempurnaan di dalam Kristus, terus melalui setiap orang dari suku-
suku itu,  turun terus.  Tidak soal  apa yang dulu mereka lakukan, apa yang mereka
katakan, dan apa yang mereka lakukan, mereka mutlak adalah benih orang-orang benar
dulunya.

79 (189) Dan di sinilah ketika Abraham orang benar itu . . . Glori. Oh, saya benar-
benar merasa enak. Ketika Abraham orang benar itu bertemu dengan Melkisedek, yang
adalah Allah sendiri . . . Siapakah Melkisedek? Raja Salem, yang adalah Raja Yerusalem,
Raja damai. Ia tidak berbapa. Ia tidak beribu. Ia tidak pernah memiliki permulaan hari
ataupun kesudahan hidup.

(190) Siapa pun Ia, masih tetap hidup. Ia tidak pernah dilahirkan. Ia tidak akan
pernah mati.  Ia  tidak pernah memiliki  ayah ataupun ibu.  Ia  tidak pernah memiliki
permulaan hari ataupun kesudahan hidup? Beritahu saya siapakah itu dulunya. Allah
yang kekal di dalam apa yang kita sebut seorang—oh, saya baru saja lupa bagaimana
anda menyebut itu sekarang: teofani?

(191)  Adalah  sebagaimana  itu—hanya  di  dalam,  bukan  seperti  sebuah  mitos,
namun itu  adalah  sesuatu  yang  dimanifestasikan.  Sama seperti  Ia  datang  kepada
Abraham di  dalam tenda itu  di  sana,  seperti  seorang Malaikat,  dan bernubuat  dan
memberitahu Sarah.  Dia tertawa di  belakangNya,  dan seterusnya,  sama—hal  yang
sama.

(192)  Dan  di  sinilah  Ia  dulunya.  Ia  bertemu  dengan  Melkisedek,  dan  buyut
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Abraham, di dalam benih orang benar itu, membayar perpuluhan kepada Melkisedek,
dan itu diberikan kepada cicitnya di bawah sini, benih kebenaran itu.

80 (193)  Nah,  di  sinilah  muncul  benih  si—si  ular.  Sekarang,  ingat,  akan  ada
permusuhan,  perang  di  antara  mereka.  Benih  si  ular  tampil,  dan  apakah  yang
dihasilkannya?  Sekarang,  mari  kita  mengambil  beberapa  tahun  permulaan  itu.
Sekarang, perhatikan apa yang terjadi dengan mereka. Kita akan segera membacanya
sebab saya baru saja memeriksanya.

(194) Benih ular itu menghasilkan Kain. Kain pergi ke tanah Nod, menghasilkan
raksasa-raksasa, dan kemudian mereka datang ke tanah Nuh. Mereka adalah orang-
orang yang pintar, terpelajar, dan cerdas. Apakah itu benar? Mereka adalah para tukang
bangunan,  para  penemu,  dan para ilmuwan: bukan melalui  benih  orang benar  itu,
melainkan melalui benih Setan, si ular. Mereka adalah orang-orang yang seperti—seperti
para ilmuwan, para tukang bangunan, dan orang-orang hebat, para pendidik; Kitab Suci
mengatakan demikian.

(195)  Mereka  mengerjakan  kuningan;  mereka  mengerjakan  besi;  mereka
mengerjakan logam-logam. Mereka menemukan hal-hal. Mereka mengeraskan berbagai
logam, dan mendirikan rumah-rumah, dan seterusnya. Kitab Suci berkata demikian. Dan
mereka mengejek benih perempuan itu: Nuh, orang benar itu. Apakah itu benar?

81 (196) Mari  kita mengikuti  mereka sedikit  lebih jauh. Kemudian kita mendapati
mereka  sampai  di  bahtera  itu.  Semuanya  dihancurkan:  masuk  ke  dalam  suatu
percampuran dosa yang sedemikian. Dan mereka mengambil kekuasaan itu, dan orang
yang paling pandai dan cerdas, sampai Allah melihat ke bawah, tidak ada banyak orang
yang tertinggal, jadi Ia hanya mengambil Nuh dan keluarganya di dalam bahtera itu dan
hujan pun turun, dan menghancurkan seluruhnya: mengangkat Henok sebelumnya.
Apakah itu benar? Di  sanalah seluruh benih itu,  hampir  semua benih itu.  Tetapi  Ia
mempunyai maksud yang harus digenapi.

82 (197) Nah, Nuh dan anak-anaknya yang keluar, Ham, Sem, dan Yafet, datang dari
garis orang benar itu. Bagaimana dulu benih itu pernah kembali lagi?

(198) Benih itu muncul lagi di dalam bahtera itu, sama seperti itu dulunya pada
permulaan itu melalui perempuan itu, isteri-isteri mereka. Anda menaruh para wanita
itu di podium anda untuk berkhotbah, Alkitab menghukum itu.

(199) Paulus berkata, “Jika seorang menganggap dirinya nabi ataupun rohani, ia
harus mengakui, bahwa apa yang aku tuliskan adalah perintah Tuhan; tetapi jika ia
menjadi bebal, biarkan saja ia menjadi bebal.”

83 (200) Itulah sebabnya saya keluar dari gereja Baptis di sini. Saudara Fleeman yang
ada di sini beberapa saat yang lalu; saya pikir ia ada di sana malam itu. Dokter Davis
berkata,  “Anda akan berdiri  di  sini  dan menahbiskan para wanita  ini  menjadi  para
pengkhotbah.”

(201) Saya katakan, “Saya tidak akan melakukan itu. Tidak sama sekali.”

Ia berkata, “Baiklah, saya akan melemparkan anda keluar.”

(202) Saya katakan, “Lebih baik saya dilemparkan keluar.” Saya katakan, “Ini
adalah Firman Allah, dan Ia menghukum hal itu. Dan saya tidak dapat mempertahankan
apa  yang  dihukum  Allah.”  Tidak,  tuan.  Siapa  pun  yang  melakukan  itu,  itu
memperlihatkan mereka adalah para pengajar palsu, para nabi palsu. Alkitab katakan
begitulah mereka nantinya: menyesatkan orang pilihan itu juga sekiranya mungkin.
Begitulah.
84 (203) Perhatikanlah hal ini sekarang. Dan kemudian dari situ muncullah Ham, Ham
bersama isterinya dan mereka. Dia ada kutuk yang ditaruhkan padanya. Dari  Ham
muncullah  Nimrod,  yang  mendirikan  Babel.  Dari  Babel  muncullah  gereja  Katolik,
permulaannya. Terus muncul sampai ke Ahab, dan terus dari Ahab ke Yudas Iskariot,
melukainya—si antikristus. Dan di akhir zaman ini, di sinilah roh antikristus dan Roh
Kristus. Roh antikristus berkata, “Zaman-zaman mukjizat sudah berlalu,” Roh Kristus
berkata, “Dia sama kemarin, hari ini, dan selamanya.”

(204) Roh antikristus berkata, “Itu tidak ada bedanya apakah anda dibaptis di
dalam Bapa, Anak, Roh Kudus; disiram, dipercik, atau apa pun itu. Itu artinya sama
saja.” Alkitab mengatakan bahwa Allah tidak dapat gagal, dan Ia tidak dapat berubah.
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Siapakah yang akan anda layani? Itu terserah anda.

85 (205)  Nah,  anda  berkata,  “Bisakah  mereka  tinggal  bersama-sama?  Anda
mengatakan bahwa mereka  berada  di  dalam bahtera  itu,  Saudara  Branham.  Anda
mendapati di situ keduanya Ham dan Set.” Itu benar, tepat sekali; Ham adalah orang
fasik. Set adalah orang benar dan relijius. Baiklah, marilah kita mengikuti Ham.

(206) Baiklah sekarang, ada Ham dan Set di dalam bahtera yang sama itu, yang
satu benar, dan yang lainnya tidak benar. Dulu ada seekor gagak dan seekor merpati di
dalam bahtera yang sama itu. Dulu ada Yudas dan Yesus di dalam gereja yang sama itu.
Dulu ada antikristus dan Roh Kudus di dalam gereja yang sama itu.

(207) Dan di  zaman ini  roh-roh yang sama itu bekerja,  memiliki  suatu bentuk
kesalehan, sangat relijius, namun “memiliki suatu bentuk kesalehan dan menyangkal
kuasanya. Jauhilah mereka itu.”

86 (208) Roh Kudus mengklaim Yesus Kristus sama kemarin, hari ini, dan selamanya,
sisi mana yang akan anda pilih?

Antikristus  mengatakan  bahwa  ini  hanyalah  sebuah  kitab  kredo.  “Kita  akan
mengulangi Kredo Pengakuan Iman Rasuli.” Saya menantang pengkhotbah mana pun
untuk memberitahu saya di  mana Kredo Pengakuan Iman Rasuli  ada ditemukan di
dalam Alkitab. “Saya percaya kepada Allah, Bapa, yang mahakuasa, Pencipta langit dan
bumi, Yesus Kristus, AnakNya. Saya percaya kepada gereja Roma Katolik, perjamuan
orang-orang kudus.” Di mana anda menemukan itu di dalam Alkitab? Dan meskipun
demikian anda mengulanginya di gereja-gereja Methodis dan Baptis anda yang besar.
Itu adalah doktrin si iblis, dan nabi-nabi palsu sedang mengajarkannya.

87 (209) Saya tidak . . . Saya harap saya tidak menyakiti perasaan anda, tetapi saya
sedang menyematkan hal  itu  bagi  Tabernakel  ini.  Anda yang di  sini  di  Tabernakel
Branham, menjauhlah dari hal yang demikian. Siapa pun yang percaya pada perjamuan
orang-orang kudus adalah kebatinan. Ada Satu Pengantara antara Allah dan manusia,
dan itu adalah Manusia Yesus Kristus. Saya tidak peduli berapa banyak Maria ada di
sana.

(210)  Lihatlah  bagaimana  benih  perempuan  itu  di  sana  dulunya?  Lihatlah
bagaimana benih perempuan itu dibawa di sana?

(211) Lihatlah di zaman ini di Amerika. Amerika adalah takhtanya iblis. Apakah itu?
Dia adalah sebuah negara wanita. Anda sudah mendengar, “Ini adalah sebuah dunia
wanita.” Itu benar. Ini adalah sebuah bangsa wanita. Mereka meletakkan polanya.

88 (212) Saya pergi ke sini belum lama lalu di Swiss. Para wanita itu berkata . . .
Seorang wanita Roh Kudus yang kecil berkata, “Anda tahu, kalau saya pergi ke Amerika,
mereka mengatakan para wanita mendapatkan kebebasan.”

Saya katakan, “Biar saya beritahu ke mana itu menuntun anda.”

(213)  Saya mulai  memberitahu dia;  dia  berkata,  “Oh,  kasihannya,  saya tidak
menginginkan satu pun dari hal itu.”

Saya katakan, “Ke situlah tempat yang ia tuju.” Anda tahu mereka tidak melakukan
hal-hal di sana seperti yang mereka lakukan di sini. Apakah itu?

89 (214) Biar saya tunjukkan kepada anda bahwa Amerika adalah seorang wanita.
Pada koin kita ada gambar seorang wanita. Semua yang di dalam sini adalah seorang
wanita.

(215) Beritahu saya, tidak ada cukup tempat-tempat penyelundupan yang akan
ada di negara ini. Anda bisa menempatkan 40 tempat penyelundupan di kota ini dan
meletakkan tiga orang pelacur, para wanita yang elok yang memelintir diri mereka di
jalan;  mereka  akan  mengantarkan  lebih  banyak  jiwa  ke  neraka  karena  bernafsu
terhadap mereka ketimbang seluruh tempat penyelundupan yang bisa anda tempatkan
di kota. Itu benar sekali.

(216)  Lantas  siapakah  itu?  Itu  adalah  wanita.  Apakah  dia?  Dia  adalah  dewi
Amerika.

90 (217) Ambillah beberapa dari  aktor  film tua ini  dan bawalah kemari,  menikah
empat atau lima kali, hidup bersama tiga atau empat orang suami yang berbeda pada
saat yang bersamaan. Dan beberapa dari majalah-majalah ini mengekspos mereka dan
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memberitahu mereka, mengambil foto-foto bugil mereka di luar sini, dan kalian gadis-
gadis kecil  meneladani hal itu? Kenapa? Karena ibu kalian sebelum kalian mungkin,
nenek kalian sebelum kalian . . .

(218) Anda lihat di mana benih ular itu bekerja? Tentu dia melakukannya. Dan
apakah yang sudah dia lakukan? Jika kejahatan dibalaskan sampai kepada 14 keturunan
di bawah hukum Taurat, bagaimanakah kejahatan akan dibalaskan di zaman ini? Ketika
benih orang benar segera selesai; dan Allah mengatakan akan tiba suatu masa jika Ia
tidak  mempersingkat  pekerjaan-pekerjaan  itu,  tidak  akan  ada  seorang  pun  yang
tertinggal. Kita berada di akhir zaman.
91 (219)  Burulah  orang  benar  itu  pada  malam  ini.  Pergilah  ke  kota.  Oh,  anda
menemukan  anggota-anggota  gereja  yang  sangat  setia  kepada  Baptis,  dan
Presbyterian, dan seterusnya, sesetia yang mereka bisa. Tetapi mereka tidak ada lagi
urusannya dengan Allah dari pada seekor kelinci yang harus memakai sepatu salju, tidak
tahu apa-apa tentang itu. Semua yang mereka tahu . . . “Apakah anda orang Kristen?”

“Saya adalah orang Katolik.”

“Apakah anda orang Kristen?”

“Saya adalah orang Baptis.”

“Apakah anda orang Kristen?”

“Saya adalah orang Presbyterian.”

“Apakah anda orang Kristen?”

(220) “Saya adalah orang Karismatik/Pentakosta.”  Itu tidak ada hubungannya
dengan ini. Anda adalah orang Kristen karena Allah, oleh anugerahNya, menyelamatkan
anda, dan anda tahu tentang itu, dan sesuatu telah mengubah hidup anda di mana anda
hidup berbeda, dan anda adalah seorang pribadi dan ciptaan yang baru di dalam Kristus
Yesus.

92 (221) Tentu, tetapi anda lihat di mana benih ular itu . . . Apakah benih ular itu
dulunya? Perzinahan. Anda mengikutinya? Berzinah dengan Hawa. Apakah yang terjadi
dengan hal itu? Apa yang dihasilkannya. Apakah itu malam ini?

(222) Lihatlah jauh ke belakang sana beberapa tahun yang lalu ketika lagu pertama
itu muncul. Kalian orang-orang tua, ketika . . . Mereka dulu biasanya menyensor lagu-
lagu sebelum mereka membiarkannya dinyanyikan di radio. Dan lagu yang pertama
muncul  adalah “Roll  them, Girlies,  roll  them; showing your  preety knees.”  [Angkat
rokmu, Gadis-gadis, angkat itu; tunjukkan lututmu yang cantik itu—Ed.] Dan semuanya
yang seperti itu. “Laugh at Pa and Ma, and give 'em all a ha-ha-ha.” [Ketawai saja Papa
dan Mama, dan berikan saja mereka ha-ha-ha—Ed.] Itulah yang pertama yang mereka
biarkan terselip. Di manakah menurut anda orang itu pada malam ini yang menulis lagu
itu? Dia sudah meninggal.

(223) Bagaimana menurut anda dengan Clara Bowe, yang muncul pertama sekali
dan berkata, “liku-liku yang berbahaya” dan “tarian telanjang” yang mengantarkan
ribuan jiwa ke neraka? Di manakah dia menurut anda pada malam ini? Dia sudah lama
meninggal. Di manakah dia berada, ketika tubuhnya terbaring dulu di sana, membusuk
di  dalam debu,  dan cacing-cacing dan belatung-belatung sudah memakannya.  Dan
jiwanya terbaring jauh di sana di hadapan seorang Allah yang adil.
93 (224) Di manakah pria yang mengambil wanita itu dan membuat pakaian-pakaian
yang terlihat tua dan jorok itu yang mereka kenakan, untuk mendorong mereka keluar
dengan satu cara dan yang lainnya dan membuat mereka canggung? Dikatakan, “Untuk
apa mereka melakukan hal itu? Kenapa mereka mengenakan hal-hal yang semacam
itu?”  Karena  anda  ingin  para  pria  memandang  anda.  Tidak  ada  cara  lain  untuk
membuktikannya.

(225) Dan apakah anda tahu bahwa ketika anda melakukan hal itu, dan beberapa
pendosa  tua  memandang  anda,  anda  tahu  apa  yang  telah  terjadi?  Di  pengadilan
penghakiman itu . . . Anda berkata, “Saudara Branham, saya benar-benar sesetia yang
saya  bisa  kepada  suami  saya.”  Anda  akan  dianggap  bersalah  karena  melakukan
perzinahan.

(226)  Yesus  berkata,  “Barangsiapa  memandang  seorang  wanita  dan
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menginginkannya sudah berbuat zinah dengannya di dalam hatinya.” Ketika pria itu
harus memberi jawab atas perbuatan zinah itu, siapakah yang akan menjadi orang yang
menyebabkan hal itu? Cara anda berpakaian dan menampilkan diri  anda. Sekarang,
saya tidak bermaksud untuk mengatakan anda harus berpakaian seperti sesuatu atau
yang lainnya yang berasal  dari  kotak antik,  namun anda bisa terlihat  lebih seperti
seorang wanita terhormat.
94 (227)  Dan  pergi  ke  luar  sini  dan  memotong  celana  mini  pendek  anda  dan
mengikatkan sehelai pita kecil di sekitarnya seperti itu . . . Bayi anda, dengan matanya
seperti sebuah asbak rokok, dengan sebatang rokok di mulut anda, turun ke jalan . . .
Anda jangan melakukan hal  itu  untuk tujuan yang tidak baik.  Anda mungkin tidak
bersalah atas fakta tersebut, namun iblis sedang memakai anda sebagai alat, sama
seperti yang dulu ia lakukan terhadap Hawa.

(228) Kenapa ini  adalah sebuah negara wanita? Karena dia sedang memimpin
langsung kepada kekuasaan faham Katolik. Apakah itu di masa ini? Anda tidak pernah
mendengarkan mereka menyebutkan Yesus. “Salam Maria, Maria, ibu Allah.” Santa
Cecilia, semua santo-santa, santo-santa yang sudah meninggal . . .

95 (229) Di sini belum lama lalu—saya berada di Meksiko tahun lalu. Di sini datang
seorang wanita malang yang menyeret-nyeret, lututnya terseret-seret seperti itu, (kulit
jangat),  menangis,  dan  memegang  tangannya,  dan  si  ayah  berjalan  mengikuti,
menggendong  dua  anak  kecil,  mereka  menangis,  ibu  menderita  demikian  karena
seorang wanita tertentu yang mereka sebut santa, meninggal. Mereka ada patungnya di
atas  sana  di  bukit  itu.  Seorang  pecinta  membunuhnya.  Dan  segera  sesudah  dia
terbunuh seperti itu . . . Tentu saja dia adalah seorang santa, dia adalah Katolik. Jadi
kemudian dia akan mengadakan pertobatan, dan dia harus menyeret-nyeret sejauh dua
mil  di  atas  cobblestones  [Batu-batu  bulat  untuk  pembuatan  jalanan—Ed.]  untuk
mengadakan pertobatan.

(230) Saudara, jika ada satu hal yang harus saya lakukan, Yesus Kristus mati sia-
sia. Kasih karunia saya diselamatkan, dan itu bukan karena diri saya, tetapi oleh karena
kehendak Allah, dan karena kebaikan dan rahmat . . .

96 (231) Para wartawan itu bertanya kepada saya, berkata, “Tuan Branham . . .” (Bayi
kecil yang meninggal itu sudah dihidupkan kembali dan beberapa hal di sana.) 30 ribu
orang Katolik . . . Tidak, maafkan saya, ada 20 ribu (Yang 30 ribu ada di Afrika.)—20
ribu orang Katolik menerima Kristus sebagai Juru Selamat pribadi mereka dalam satu
waktu ketika hal itu terjadi, berdiri di Kota Meksiko. Dan para imam itu, mereka tidak
bisa mengirimkan terlalu banyak; itu akan memulai suatu huru-hara. Memiliki terlalu
banyak pada sisi itu, jadi mereka berkata, “Tuan Branham, apakah anda percaya bahwa
santo-santa kami bisa melakukan hal yang sama yang anda lakukan?”

(232) Mengetahui doktrin mereka, saya katakan, “Tentu, kalau mereka hidup.”
(Paham? Jadi anda tidak bisa menjadi orang kudusnya Katolik sebelum anda meninggal,
anda tahu.)

Jadi ia berkata, “Oh, anda tidak bisa menjadi orang kudus/santo sebelum anda
meninggal.”

(233) Saya katakan, “Di mana anda membacanya? Paulus katakan, 'Kepada orang-
orang kudus yang ada di Efesus dan mereka yang dipanggil Allah. Kepada orang-orang
kudus yang ada di Efesus (dulu dia sedang membaca suratnya) dan orang-orang kudus
yang ada di tempat-tempat lain, di Galatia, dan—dan orang-orang kudus di Roma, dan
seterusnya.' Orang-orang kudus, orang-orang yang dikuduskan, bagaimana dengan hal
itu?”
97 (234) Dia berkata, “Tentu saja sekarang kami tidak seharusnya memperdebatkan
Alkitab karena kami adalah gereja, dan apa yang gereja katakan . . . Kami tidak peduli
dengan apa yang Alkitab katakan; itu adalah apa yang gereja katakan.” Dikatakan,
“Lantas bagaimana dengan pendapat anda mengenai gereja Katolik?”

(235) Saya katakan, “Saya berharap anda tidak menanyakan hal itu kepada saya.
Karena anda bertanya kepada saya, dan saya akan memberitahukan anda kebenaran.”

Dikatakan, “Baiklah, saya mau anda memberitahukan saya kebenaran.”

Saya katakan, “Bentuk tertinggi dari perdukunan setahu saya.”
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Dia berkata, “Kok bisa anda mendapatkan itu?”

Saya katakan, “Siapa pun yang mengantarai dengan orang mati adalah dukun.”

(236) Saya katakan,  “Jika orang kudus/santo itu  berbicara kembali,  maka dia
berada di neraka; karena mereka yang sudah menyeberangi jalan itu, saya—Alkitab
saya mengatakan bahwa dia tidak bisa kembali.” Itu benar. Dan saya katakan, “Kalau
itu  adalah—kalau dia  adalah seorang santo,  itu  adalah iblis  yang berbicara seperti
seorang santo, dan itu sama sekali bukanlah seorang santo.”

(237) Dan dia katakan, “Baiklah sekarang, sebentar saja.” Dikatakan, “Anda juga
mengantarai dengan orang mati.”

Saya katakan, “Di mana?”

Dia berkata, “Yesus Kristus mati.”

(238) Saya katakan, “Tetapi Dia bangkit kembali. Dia tidak mati, tetapi Dia hidup
untuk mengadakan kepengantaraan, oleh satu-satunya Pengantara antara Allah dan
manusia.”

(239) “Akulah Dia yang sudah mati dan hidup kembali, dan hidup untuk selamanya.
Aku memegang kunci kerajaan maut dan neraka. Barangsiapa yang mau, biarlah dia
datang dan minum dengan cuma-cuma dari sungai-sungai kehidupan.” Bukan main,
itulah Allah kita.

98 (240) Itulah Allah kita, dan benih orang benar itu akan segera selesai. Berbicaralah
kepada orang-orang mengenai hal-hal ini; berbicaralah kepada orang-orang tentang
kembali kepada jalannya Alkitab; berbicaralah kepada orang-orang mengenai mukjizat-
mukjizat;  berbicaralah kepada orang-orang mengenai  hal  itu,  gereja  mereka tidak
percaya itu; jadi mereka adalah anak-anak haram bagi Allah. Alkitab mengatakan jika
kita tidak dapat menanggung penganiayaan, dan ujian, ejekan, dan disebut orang-orang
yang berguling-guling kudus dan seterusnya yang seperti  itu, jika anda tidak dapat
menanggung itu, anda adalah anak-anak haram dan bukan anak-anak Allah. Alkitab
mengatakan demikian.

Panggillah saya seorang yang berguling-guling kudus kalau anda mau; panggillah
saya apa pun yang anda mau; sepanjang hati saya benar dengan Allah, dan pengalaman
saya cocok dengan Alkitab Allah, saya sedang bergerak tepat pada jurusan yang sama.

99 (241) Benar, tuan. Itulah yang kita percayai. Itulah gereja Allah yang hidup, yang
tidak datang oleh teologia; itu tidak datang karena suatu konsep intelektual buatan
manusia. Itu datang mutlak karena kebenaran yang disingkapkan bahwa Yesus Kristus
adalah Anak Allah.

(242) Jika saya hanya memiliki suatu konsep intelektual karena gereja Baptis atau
gereja Methodis mengajarkan saya bahwa ada hal-hal yang anu dan anu . . . Ketika
saya mendengarkan Alkitab ini, jika Alki—jika saya sudah dibaptis di dalam nama Bapa,
Anak dan Roh Kudus dan membaca Alkitab ini, dan seorang pengkhotbah memberitahu
saya bahwa dulu tidak ada seorang pun di dalam Alkitab yang pernah dibaptis di dalam
Nama Yesus Kristus, dan saya membacanya dan melihat itu adalah kebenaran, saya
akan terjun ke air itu secepat yang saya bisa. Benar, tuan.

100 (243)  Jika  seseorang  memberitahu  saya  bahwa—bahwa  Yesus  Kristus  adalah
seorang Penyembuh yang agung, dan gereja saya memberitahu saya, zaman-zaman
mukjizat sudah berlalu, dan saya membutuhkan kesembuhan, saya akan berlari saja
secepat yang saya bisa ke altar itu untuk disembuhkan. Sungguh saya akan.

(244) Jika saya adalah seorang pengkhotbah dan ada seorang pengkhotbah wanita
di mimbar saya, dan saya membaca di dalam Alkitab itu dan melihat bahwa seorang
wanita tidak semestinya berkhotbah, saya akan mengeluarkan dia dari  situ jika itu
menguliti kulit jangat punggung saya.

(245) Ingat yang duduk tepat di belakang sana di mana Saudari Wright duduk pada
satu malam di mana seorang wanita hendak melemparkan saya keluar dari pintu karena
melakukan sesuatu yang seperti itu. Benar, tuan. Saya katakan, “Anda tidak datang ke
gereja saya dengan . . .” Ketika dulu mereka biasa memakai atau memotong baju-baju
mereka seperti ini, dan dengan hal yang terlihat aneh itu dan kira-kira setengah dari
tubuh mereka terbuka, saya katakan, “Jika mereka pernah datang ke gereja saya, pasti
saya  akan  mengeluarkan  mereka.”  Dan  seorang  snicklefritz  [Seorang  anak  kecil,
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biasanya pemberani dan kadang-kadang cenderung jahat—Ed] tua dan kecil di sini (Dia
belum meninggal—sesudah itu, dan dia menelepon saya, sekarat. Dia adalah seorang
perempuan Katolik.) berjalan ke sana dan duduk di sana seperti itu. Saya melihat ke
belakang dan mengintip dia duduk di sini (Mereka sedang bernyanyi.), melepaskan topi
saya,  berjalan ke sana,  meletakkannya di  bahunya.  Saya katakan,  “Ibu,  jika anda
hendak mendengarkan saya berkhotbah, saya mohon maukah anda mengenakan mantel
ini ketika anda berada di dalam gerejanya Allah.”

101 (246) Dia mengentakkan kaki keluar ke sana, mengoceh sambil dia keluar dari
gedung  ini;  dia  berkata,  “Jika  ia  sudah  memiliki  keagamaan,  saya  tidak  akan
membiarkan lembu saya memiliki jenis keagamaan seperti itu.”

(247) Saya katakan, “Jangan khawatir, dia tidak akan memilikinya.”

(248) Ketika kita mengadakan tenda itu, mereka memanggil saya ketika dia sedang
sekarat. Dia terkena serangan jantung, dan dia sekarat. Suaminya datang. Ia katakan,
“Datanglah segera,” (Dan saya sedang berada di pertemuan itu), seorang laki-laki tinggi
dan besar, berdiri  di  pintu sedang menantikan saya. Saya berlari—masuk ke dalam
mobil saya dan melaju ke sana. Sementara saya naik, saya bertemu dengan perawat
tua itu di luar sana yang masih tinggal di Howard Park. Dia berkata, “Pendeta, tidak
perlu datang.” (Itu sudah sekitar 20 tahun yang lalu, mungkin lebih.) Dikatakan, “Dia
sudah meninggal.”  Dikatakan,  “Dia sudah meninggal  sekitar  tiga menit  yang lalu.”
Dikatakan, “Dia berteriak sekeras yang dia bisa memanggil anda.” Dikatakan, “Saya ada
sebuah pesan untuk anda.”

(249) Saya katakan, “Apa?”

Dikatakan, “Beritahu pengkhotbah itu yang saya katakan baru saja, tolong maafkan
saya.”

102 (250) Saya pergi  ke sana untuk memandang dia: wanita yang cantik.  Dan dia
sudah begitu menderitanya karena ada bintik-bintik kecil di hidungnya. Seorang wanita
yang cantik. Dan bintik-bintik itu terlihat sepertinya menonjol.  Dan matanya sudah
benar-benar seluruhnya terdorong keluar dari rongganya dan setengah kembali. Tentu
saja perut dan ginjalnya sudah berpindah, dan uap panas itu menyelimuti tempat tidur
itu seperti itu.

(251) Dan suaminya menatap saya dan berkata, “Saudara Branham, panjatkanlah
sebuah doa, karena dia ingin melihat anda.”

(252) Saya katakan, “Sebuah doa tidak akan ada bagusnya bagi dia sekarang.
Sebagaimana pohon itu bersandar, demikian jugalah dia jatuh. Janganlah sesat; Allah
tidak dapat dipermainkan: apa yang ditabur orang, itulah yang akan dituainya.”

103 (253)  Apakah  anda  melihat  di  mana  itu?  Sekarang,  apa  yang  sudah  terjadi?
Lihatlah seorang wanita yang akan berbuat demikian. Lihatlah para wanita yang dulu
hidup jauh di  sana  sebagai  seorang anggota  wanita  penyanyi.  Siapakah putrinya?
Seorang flapper [Gadis modern 1920-an—Ed.] Siapakah putri dari flapper itu? Seorang
remaja rock-and-roll. Siapakah nantinya putrinya? Hum. Apakah itu?

(254) Melihatkah benih orang benar itu? Lihatlah pada diri kalian Baptis. Kembalilah
ke beberapa saat yang lalu. Kembalilah ke John Smith, pendiri kalian, kalian Baptis,
ketika dia berdoa untuk kejahatan manusia sampai dia menangis dan berdoa untuk
orang-orang sampai matanya tertutup karena bengkak, dan isterinya harus menyuapi
dia di meja, sarapannya.

104 (255) Dan kalian Methodis,  yang di  sekitar sini  dengan perhiasan-perhiasan di
hidung dan telinga kalian, dan terlihat seperti pelana tunggangan bagi si iblis, dan pergi
keluar, memakai celana-celana pendek dan hal-hal yang seperti itu . . . Ketika si tua
John Smith, salah seorang dari penatua gereja Methodis, sebelum dia meninggal pada
usia 85 tahun mengkhotbahkan sebuah khotbah yang singkat (empat tahun—empat
jam). Mereka harus menggendong dia dan menuntun dia ke mimbar.

(256) Inilah dulu kata-katanya yang terakhir: Dia berkata, “Saya begitu terkejut
dengan perbuatan gereja Methodis.” Dikatakan, “Bahkan anak-anak perempuan gereja
Methodis  memakai  cincin-cincin  emas  di  jari-jari  mereka.”  Apakah  yang  akan  dia
katakan sekarang, dengan memakai celana-celana pendek, bernyanyi di paduan suara?
Dulu kalian berjalan dengan baik. Apakah yang dulu terjadi? Anda sedang bertindak
seperti mami anda. Itu tepat sekali.
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(257)  Itulah  alasannya  kita  tidak  menginginkan  satu  pun  dari  denominasi  ini
menggantung di sini, terpaku di sini. “Kami adalah Methodis.” “Kami adalah Baptis.”
Kami hanya berasal dari Kristus. Tinggalkan saja itu seperti itu, bebaslah.

105 (258)  Sekarang,  melihatkah benih  ular  itu?  Sekarang bagaimana wanita  akan
membayar  itu?  Apakah  yang  akan  dilakukan?  Apakah  dulu  .  .  .  Mereka  tetap
meneruskannya? Hal itu mendorong orang-orang Baptis kembali, mendorong Methodis
kembali, mendorong Presbyterian kembali. Apakah yang akan mereka lakukan? Mereka
semua langsung kembali seperti mami mereka, si pelacur tua itu. Di situlah mereka
semua sedang melakukan pelacuran yang sama itu. “Baiklah, itu tidak ada bedanya.
Mereka sudah ditenggelamkan; mereka sudah dipercik. Mereka—mereka sudah datang
membuat pengakuan. Mereka mengambil masa percobaan enam bulan mereka. Mereka
tidak minum-minum terlalu banyak sepanjang waktu itu, dan seterusnya. Mereka sudah
menjadi anggota-anggota jemaat yang baik. Mereka membayar dengan baik . . .”

(259) Oh, astaga. Itu tidak ada hubungannya dengan buah-buah Roh. Buah-buah
Roh adalah iman, mempercayai Yesus Kristus sama kemarin, hari ini, dan selamanya,
kasih  akan  saudara-saudara,  sukacita,  damai  sejahtera,  panjang  sabar,  kebaikan,
kemurahan, kesabaran, kelemahlembutan, penguasaan diri. Demikianlah hal-hal itu,
buah-buah Roh.

106 (260) “Dan kita mengambil seorang manusia . . . Yah, dia—dia menghidupi sebuah
kehidupan yang baik di lingkungannya.” Begitu juga dulunya Esau. Esau tidak pernah
menjahati siapa pun, dan Esau berasal dari iblis. Tetapi Yakub, keluar dari rahim yang
sama, berasal dari Allah: benih iblis, benih perempuan itu. Benih Allah muncul . . .

(261) Sekarang, lihat, itu semua sampai kepada hal ini, “Baiklah, apakah yang
tinggal di dunia pada masa ini?” Saya akan mengatakan hal ini dengan benar-benar
kasar; tancapkanlah hal ini. Maka kita akan memulai kebangunan itu sesudah ini pada
pertemuan yang berikutnya.  Itu  harus  sebuah bentuk  .  .  .  Dan tolong,  saya  tidak
mengatakan hal ini untuk tidak suci. Saya tidak mengatakan hal ini dengan sengaja. Itu
harus  ke  tempat  ke  sebuah  kumpulan  relijius  besar  dari  anak-anak  haram  dan
gampangan itu. Itulah teguran saya yang terakhir.

107 (262) Itu tepat sekali  ke mana itu sudah datang. Anda mengetahui itu sebagai
kebenaran.  Itu  sudah tiba  di  suatu  tempat  sampai  itu  menjadi  bergabung dengan
gereja,  anggota  gereja,  memiliki  suatu  bentuk  kesalehan,  menyangkal  kuasanya,
sampai itu tiba di sebuah kumpulan anak-anak haram yang relijius. Begitulah tepatnya
itu.

(263) Apakah yang berikutnya tersisa? Ada sebuah roket yang menggantung di
sana, beberapa dari mereka, bom-bom kobalt dan semua yang lainnya; mereka hanya
sedang menantikan kuasa itu datang. Dan akan ada sebuah pemusnahan dengan api
sebagaimana itu dulunya dengan air.

108 (264) Dan sahabat-sahabat, apa pun yang anda lakukan, jika anda adalah seorang
Kristen, dan anda memiliki Allah di dalam hati anda, dan anda tahu bahwa anda sudah
pindah dari maut kepada Hidup, anda seharusnya menjadi orang yang paling berbahagia
di seluruh dunia.

(265) Ketika Roh Kudus di dalam anda . . .

(266)  Ketika  Alkitab  berkata,  “Yesus  Kristus  sama  kemarin,  hari  ini,  dan
selamanya,”  denominasi  berkata,  “Tetapi  kami  percaya  mukjizat-mukjizat  sudah
berlalu.”

(267)  Roh  Kudus  berkata,  “Amin.  Yesus  Kristus  sama  kemarin,  hari  ini,  dan
selamanya. Jadilah demikian.”

109 (268) Sebagaimana Alkitab berkata, “Bertobat dan dibaptislah kamu sekalian di
dalam Nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa-dosa, kamu akan menerima Roh
Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu, bagi bangsa-bangsa kafir .
. . sejauh, sebanyak yang Tuhan Allah kita . . . Sebanyak yang Tuhan Allah kita akan
panggil.” Bukan “sebanyak yang Methodis panggil, Baptis panggil,” melainkan “sebanyak
yang Tuhan Allah kita akan panggil” akan menerima Roh Kudus ini dan dibaptis di dalam
Nama Yesus Kristus. Itulah apa yang Alkitab katakan.

Ketika hal itu menerpa anda, anda berkata, “Amin.”
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Gereja berkata, “Oh, itu tidak ada bedanya.”

(269) Tetapi Roh Kudus ini yang ada di dalam anda mengatakan “Amin” kepada
FirmanNya. “Manusia tidak hanya hidup dari roti saja, melainkan Firman yang keluar
dari mulut Allah.” Begitulah.

110 (270) Saya mau anda menunjukkan kepada saya satu ayat Kitab Suci di mana itu
pernah dikatakan bahwa hal itu dimulai dari sebuah apel hingga saat ini. Saya ingin
anda menunjukkan kepada saya bahwa mereka makan apel. Saya sudah menunjukkan
kepada anda hal itu di mana Kain dulu memikirkan hal yang sama, dan di mana benih
keturunannya masih memikirkan hal yang sama.

(271) Tetapi pewahyuan yang rohani dari Allah membuktikan dengan Alkitab bahwa
itu adalah hubungan seksual  antara pria dan wanita,  secara tidak sah. Dari  situlah
raksasa-raksasa kalian berasal. Dari situlah dosa kalian berasal. Dari situlah kerusakan
kalian berasal. Dari situlah ia berasal.

(272) Sekarang, perhatikan, dan semua . . . Hanya—perhatikan saja. Ular dua kali
lebih pintar. Benihnya sudah selalu dua kali lebih pintar. Dan saya mau naik ke mimbar
ini,  dan menggenggam mikrofon ini  di  tangan saya, menjejakkan kaki  saya di  atas
mimbar ini dan mengatakan ini: “Dan hari ini di manakah orang-orang intelektual kalian
yang hebat itu?”

(273)  Gembala  anda  yang  sudah  pergi  dan  memiliki  banyak  pengetahuan
intelektual, dan dia berdiri. Dia adalah gembala dari gereja-gereja terbesar yang ada di
negeri di sana, dan seterusnya seperti itu . . . Di manakah benih ular itu berdiam? Di
tempat-tempat yang pandai dan pintar seperti itu: para sarjana yang pintar dan lihai, di
situlah tempat dia berada. Di situlah di mana dia terletak. “Bukan oleh kuat, bukan oleh
gagah, tetapi oleh RohKu, firman Tuhan.” Paham? Di situlah di mana anda . . .
111 (274) Dan anda ambil saudara kecil itu yang berdiri di sudut itu, yang menangis
sampai  matanya keluar,  dan mungkin berdiri  di  sana memainkan sebuah gitar  tua
berkata, “Saudara-saudara, datanglah, carilah Tuhan.”

(275) Gembala lewat, “Hump, saya tidak akan menyuruh jemaat saya . . . Wah,
saya tidak akan bergaul . . . tidak akan membiarkan—tidak akan membiarkan Liddie dan
Johnny dan mereka melihat saya di sekitar tempat yang seperti itu.”

(276) Teruskan, benih ular. Toh anda menuju tujuan kekal anda. Itu benar. Saya
mungkin sudah mengatakan suatu perkataan yang lain di sana, dan mengatakan anak-
anak haram. Dan itu baru mengenai tempat di mana ia berada. Sebab anda melihat,
anda . . . “Tidak seorang pun bisa datang kepadaKu kecuali BapaKu yang menariknya.
Dan semua orang yang datang kepadaKu, Aku akan membangkitkannya pada akhir
zaman. Tak satu pun yang akan hilang. Aku mendapatkannya. Aku akan menjaganya.”
Tidak seorang pun yang dapat melakukannya kecuali ini. Segala sesuatu terletak di
dalam Dia. Anda semua tidak dapat mengatakan saya sudah melakukan satu hal. Itu
adalah kasih karunia Allah yang sudah mengerjakan itu semua. Jadi tidak ada yang saya
lakukan. Tidak pernah ada satu hal pun yang saya lakukan; begitu juga dengan anda.
Anda  tidak  pernah  melakukan  satu  jasa  pun.  Allahlah  yang  melakukan  setiap
jengkalnya. Anda tidak pernah membalikkan jari anda karena satu bagian darinya.

(277) Anda dapat berkata, “Baiklah, saya berasal dari sebuah keluarga yang baik.
Saya dulu melakukan ini.” Itu tidak ada hubungannya sedikit pun. Allah adalah Seorang
yang melakukannya. Kemurahan Allah.

112 (278) Sekarang maafkan saya, belum ada jam 11:00, tetapi saya akan menutup
bagaimanapun juga. Paham? Berapa banyak yang mengerti bahwa Alkitab berbicara
tentang hal-hal  ini  sebagai  kebenaran,  kalian  orang-orang di  Tabernakel  Branham
khususnya?

(279) Nah, itu baru 1/16 dari apa yang kita ajarkan dan percayai. Tetapi ingat, bagi
kalian para penonton saya mungkin mengatakan hal ini, kalian orang-orang yang tidak
datang kemari  sebagai  seorang jemaat:  cara kami  mempercayai  hal  ini,  bahwa ini
adalah Alkitab, dan Alkitab adalah Kebenaran Allah.

(280)  Dan  sekarang  kami  percaya  bahwa  di  dalam Perjanjian  Lama,  mereka
memiliki  suatu  cara  untuk  mengetahui  mana  yang  kebenaran  dan  yang  bukan
kebenaran. Nah, kita semua tahu bahwa mereka memiliki Hukum yang tertulis. Berapa
banyak yang tahu itu? Hukum itu, perintah-perintah itu dulu ada di dalam tabut itu dan
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seterusnya. Baiklah.

(281)  Dan  hukum  pada  perintah-perintah  itu  .  .  .  Dikatakan,  “Kamu  jangan
berzinah. Siapa pun yang berbuat zinah dilempari.” Paham? Itu adalah perintah dan
hukum pada perintah itu. Nah, tabut itu dulu terletak seperti ini. Perintah-perintah itu
dulu ada di dalam situ, dan hukum-hukum perintah-perintah itu ada di dalam kantong-
kantong di sisi tabut itu. Jika orang datang kemari, dan berbuat zinah, mereka datang
kemari dan mendapatkan apa yang hukum itu katakan. “Lempari dia.” Mereka segera
membawanya keluar dan melempari dia. Itulah hukum yang dulu ada pada perintah itu.

113 (282) Nah, mereka mempunyai dua lagi cara untuk mengetahui. (Selalu ada tiga
sebagai  sebuah  peneguhan.)  Mereka  mempunyai  suatu  cara  yang  lain  untuk
mengetahui,  dan dulu itu adalah baik oleh seorang nabi ataupun seorang pemimpi.
Berapa banyak yang tahu itu? “Jika ada seorang di  antara kamu yang rohani  atau
seorang nabi, Aku Tuhan akan menyatakan diriKu kepadanya dalam mimpi-mimpi dan
berbicara kepadanya dalam penglihatan-penglihatan.” Itu benar. Nah, dia bernubuat.

(283)  Sekarang,  jika  seseorang  datang  dan  berkata,  “Oh,  haleluya,  aku
mendapatkannya. Aku sedang bernubuat sekarang di dalam Nama Tuhan. Aku sudah
mendapatkan pewahyuan itu,” mereka dulu tidak membiarkan hal itu berlalu seperti itu,
seperti yang kalian lakukan. Mereka menguji hal itu dengan—Allah terlebih dahulu.

114 (284) Nah, di tutup dadanya Harun mereka punya apa yang mereka sebut Urim
Tumim. Berapa banyak yang pernah mendengarkan kata  itu?  Apakah itu  dulunya?
Adalah 12 batu, 6 pada masing-masing sisi dari 12 kepala suku itu: Yaspis, Yehuda, dan
seterusnya, terus kepada 12 batu itu. Dan kemudian mereka membawa nabi ini atau
seorang pemimpi, dan mereka menggantung tutup dada ini, dan mereka menyuruh dia
berdiri  di  sana.  Dan mereka berkata,  “Sekarang,  bernubuatlah dan beritahukanlah
nubuatanmu.”

(285) “Tuhan berbicara kepadaku dan mengatakan suatu hal yang tertentu.” Tidak
soal  seberapa nyata itu terlihat.  Barangkali  itu kedengarannya seperti  benar-benar
sempurna kebenaran. Namun jika cahaya-cahaya itu tidak muncul bersama-sama dan
membuat  warna  pelangi  di  situ—Urim  Tumim  itu,  cahaya-cahaya  itu  berkumpul
bersama-sama, yang supranatural mengerjakan, meneguhkan . . . Lihat, Allah sudah
selalu meneguhkan FirmanNya. Paham? Dan cahaya supranatural itu tidak berkedip-
kedip di situ, maka saya tidak peduli seberapa aslinya itu terlihat, itu salah.

115 (286) Jika seorang pemimpi berkata, “Aku mendapatkan sebuah mimpi, dan mimpi
ini mengatakan bahwa Israel harus pindah dan pergi ke suatu tempat karena bangsa
Siria hendak datang ke sisi ini dan mengepungnya,” mereka akan membawa pemimpi
itu ke sana, dia memberitahukan mimpinya. Jika cahaya-cahaya itu tidak berkedip-kedip
di situ, dia salah tidak soal seberapa . . . Jika bangsa Siria sudah masuk di pertempuran
di sana, dia salah. Tidak, tuan, mereka mutlak—itu harus dibuktikan oleh Urim Tumim.

(287) Nah, setiap orang tahu bahwa keimamatan tua itu sudah hilang—berlalu, dan
Urim Tumim berlalu bersamanya. Kita tahu itu, kan? Dan keimamatan yang baru sudah
datang.  Dan apa yang kita  punyai  sebagai  Urim Tumim di  zaman ini?  Benar,  tuan.
Firman Tuhan. Benar, tuan, inilah dia. Jika siapa pun yang memiliki jenis pewahyuan
apa pun, atau mengucapkan apa pun, atau ajaran apa pun yang tidak sesuai dan co—
dan cocok dengan Alkitab ini di seluruh Kitab Suci, dia salah.

(288) Saya tidak peduli denominasi apa dia. Seberapa baik dia, seberapa pintar
dia, seberapa terpelajarnya dia, dia salah.

116 (289)  Dan bila  siapa pun yang memberitahu anda hal-hal  ini  yang sudah kita
ajarkan di sini di gereja sekarang, dan memberitahu anda bahwa jika anda dipercik, itu
tidak apa-apa, dia sudah memberitahukan dusta kepada anda. Itu tidak akan menyala
pada Urim Tumim itu. Ketika dia memberitahu anda bahwa disiram itu tidak apa-apa,
dia  sudah  memberitahukan  dusta  kepada  anda.  Jika  dia  memberitahu  anda  untuk
dibaptis  di  dalam  Nama  Bapa,  Anak,  Roh  Kudus  tidak  apa-apa,  dia  sudah
memberitahukan dusta kepada anda. Jika dia memberitahu anda masa-masa mukjizat
sudah berlalu, dia sudah memberitahukan dusta kepada anda. Jika dia memberitahu
anda tidak apa-apa bagi wanita untuk berkotbah, dia sudah memberitahukan dusta
kepada anda. Jika dia memberitahu anda tidak apa-apa bagi anda untuk berjalan terus
dan mengikuti denominasi-denominasi anda, dia sudah memberitahukan dusta kepada
anda. Itu tidak akan menyala pada Urim Tumim itu. Dan ada banyak hal yang keluar di
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dalam ibu sundal tua itu dan turun ke sana . . . Dan itulah sebabnya kita menjauh dari
denominasi-denominasi.

117 (290) Kita  mengasihi  para saudara dan saudari  kita  yang ada di  denominasi-
denominasi  tersebut, namun anda jangan pergi  dan berkata, “Saya adalah seorang
Methodis dan menjadikan anda seorang Kristen bagi saya.”

(291) Anda adalah seorang Kristen sebab anda dilahirkan dari Roh Allah. Anda
tidak harus menjadi Methodis atau Baptis. Anda tidak harus menjadi satu pun dari itu.
Anda hanya harus dilahirkan dari Roh Allah. Apakah anda mempercayainya?

(292) Atas dasar-dasar ini, jika siapa pun yang ada di sini dan ingin bekerja sama
dan  masuk  ke  dalam  persekutuan  penyembahan  ini  dan  ingin  menjadi—ingin
ditenggelamkan, dibaptis di dalam Nama Yesus Kristus, di sini ada kolamnya. Mereka
akan membaptis sebentar lagi. Jika ada siapa pun di sini, siapa pun yang ingin masuk
dengan cara yang lain . . . Kami ada di sini . . . Itu benar.

118 (293) Nah, kita—kita tidak memiliki  keanggotaan apa pun; anda hanya datang
kemari ke gereja ini. Kita percaya bahwa Kristus ada di dalam gereja Methodis, gereja
Baptis, gereja Presbyterian. Dia memiliki orang-orang di dalam setiap denominasi itu.
Dan apakah yang kurang di zaman ini . . . Adalah nubuatan palsu, menghasilkan hal-hal
itu, pengajaran gereja-gereja itu, yang mutlak bertentangan dengan Alkitab.

(294) Sekarang, jika seseorang membuat hal itu sejelas itu kepada saya, saya
tentunya akan membuat diri saya . . . Saya percaya ada cukup Roh Allah di dalam diri
saya  untuk  menyelidiki  Alkitab  itu  dan  datang  dan  membuatnya  tepat.  Jika  anda
berjalan saja dan berjabat tangan dengan pengkhotbahnya, dan mencatatkan nama
saya di buku itu, dan masih memiliki kebencian dan kedengkian di dalam hati saya, dan
masih memiliki iri hati dan perselisihan, dan masih tidak mempercayai Yesus Kristus
sebagai  sang  Penyembuh  agung  dan  seterusnya  seperti  itu,  saya  akan  langsung
menyelesaikannya dengan Allah secepatnya. Tentu saya percaya saya akan. Saya—saya
akan sejujur itu mengenai hal itu. Saya akan membereskannya dengan Allah. Jika saya
hanya bertahan karena saya adalah seorang Baptis atau seorang Methodis, saya akan
pergi dan mendapatkan Kekristenan di dalam hati saya. Saya akan melakukan itu. Ya,
tuan.

119 (295) Sekarang, ingat, kebangunan rohani yang mendatang yang akan dimulai,
jika Tuhan menghendaki, hari Rabu malam yang mendatang ini, yang ada di atas dasar-
dasar ini.

(296) Dengarkan, sahabat-sahabat. Ada seorang Allah yang benar dan hidup. Itu
benar. Yesus Kristus adalah Anak Allah. Roh Kudus ada di dalam gereja pada masa ini.
Nah,  jika  saya sekedar  meminta  seseorang untuk  memberitahu saya hal  itu,  saya
berhak untuk meragukannya.

(297) Tetapi dengarkan, suatu hari dulu sebagai seorang bocah kecil saya sedang
berdiri  di  bawah  sebatang  pohon.  Saya  melihat  Dia.  Saya  mendengar  Dia.  Dia
memberitahu saya, dikatakan, “Menjauhlah dari para wanita cemar. Jauhilah rokok-
rokok; menjauhlah dari  mengutuk,  minum-minum, dan semua hal-hal  ini.  Aku ada
sebuah pekerjaan bagimu untuk dilakukan ketika engkau sudah menjadi dewasa.” Saya
tahu Dia adalah seorang Allah yang nyata dan hidup yang berkuasa atas FirmanNya.
120 (298)  Ketika  saya  menjadi  sedikit  lebih  dewasa,  sungguh  Dia  menemui  saya,
sungguh Dia berbicara kepada saya. Betapa saya melihat Dia di semak yang terbakar itu
dan api itu bergerak berkeliling di situ.

(299) Betapa saya melihat Dia berbicara dan memberitahukan dengan tepat apa
yang akan terjadi dan setiap saat terjadi dengan sempurna, benar-benar sempurna
seperti itu.

(300) Pribadi yang sama yang mengatakan hal-hal yang sempurna itu seperti itu,
adalah  Pribadi  yang  sama  yang  mengilhami  saya  untuk  mengajarkan  Alkitab  ini
sebagaimana saya mengajarkanNya. Itu benar. Jadi itu berasal dari Allah.

(301) Bagi saya itu adalah Allah yang Mahakuasa, dan Dia sama kemarin, hari ini,
dan selamanya. Yesus berkata, “Aku datang dari Bapa dan Aku pergi kepada Bapa.”
Ketika dulu Dia datang . . .

(302) Ketika dulu Dia adalah Allah di padang gurun, Dia adalah suatu terang yang
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membakar. Berapa banyak yang mengetahui hal itu? Dia adalah suatu terang yang
membakar, Tiang Api. Dan Dia datang ke bumi, dan Dia berkata, “Aku datang dari Bapa
dan Aku pergi . . . Aku datang dari Allah dan Aku kembali kepada Allah.”

121 (303)  Ketika  Dia  mati,  dikuburkan,  bangkit  kembali;  dan  Paulus,  dalam
perjalanannya menuju Damsyik menemui Dia lagi, apakah Dia? Masih sebuah Tiang Api.
Benar, tuan. Apakah yang dulu Dia lakukan ketika Dia ada di sini di bumi? Apakah yang
dulu Dia lakukan ketika Dia bertemu Paulus? Bagaimana dulu Dia mengutusnya?

(304) Dia mengutusnya kepada seorang nabi yang memberitahunya bagaimana
dibaptis, memberitahunya apa yang harus dilakukan, dan menumpangkan tangannya ke
atasnya  dan  menyembuhkannya.  Dia  memberitahunya  dia  mendapatkan  sebuah
penglihatan.

(305) Yesus yang sama itu ada di sini pada hari ini, melakukan hal-hal yang sama
dan masih Tiang Api yang sama, mengajarkan hal  yang sama dan meneguhkannya
dengan FirmanNya dan dengan tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban. Saya sungguh
senang menjadi  seorang Kristen;  saya tidak tahu apa yang harus  dilakukan.  Saya
senang bahwa anda adalah seorang Kristen.

122 (306) Kalian yang di Tabernakel ini, saya memberitahu anda kita akan mengganti
namanya ini.  Itu tidak tepat  baginya menjadi  “Tabernakel  Branham.” Itu hanyalah
seorang manusia. Paham? Kita akan mengganti namanya, membuatnya dengan suatu
nama yang lain. Kita akan sampai ke situ sebentar lagi. Saya hanya ingin ini menjadi
sebuah—sebuah gereja Allah yang hidup. Saya tidak ingin ini  “Methodis,”  “Baptis,”
“Presbyterian,” “Karismatik/Pentakosta,” saya . . . Semua orang-orang itu yang saya
kasihi dengan segenap hati saya. Saya tidak tahu yang manakah itu. Saya tidak dapat
memberitahu anda.

123 (307) Saya hanya harus mengkhotbahkan Firman. Saya melemparkan jala dan
menariknya ke dalam. Ada katak-katak, dan ada laba-laba air, ada ular-ular, dan ada
beberapa ikan juga. Itu terserah Allah untuk memutuskan hal itu. Saya hanya menarik
jala itu, hanya mengkhotbahkan Firman dan menariknya ke dalam dan berkata, “Di
sinilah mereka,  Tuhan,  semuanya di  sekeliling altar  ini.  Engkau mengenal  MilikMu.
Engkau sudah mengenal mereka sejak dasar dunia. Saya tidak tahu yang manakah itu.
Engkau mengetahuinya, jadi itu terserah kepadaMu, Tuhan. Itulah yang terbaik yang
dapat saya lakukan. Saya akan melintas ke sini dan memasang pukat di suatu tempat
yang lain sekarang dan mendapatkan sebuah kelompok yang lain. Itu saja yang dapat
saya lakukan.” Baiklah.

Oh aku merasa seperti bepergian,
Aku merasa seperti bepergian.
Rumahku yang di surga terang dan indah;
Dan aku merasa seperti bepergian.

124 (308) Sekarang, ingat,  siapa pun yang mau membuat janji,  telepon saja Tuan
Mercier di sini: Butler 2-1519. Kami akan sangat senang menemui anda. Jika orang-
orang yang anda kasihi datang dan harus terburu-buru sepanjang waktu KKR tersebut,
sekarang saya akan pergi  malam ini  untuk pergi  bagi  diri  saya dan sekarang pergi
selama dua hari bagi diri saya sendiri.

(309) Saya hanya masuk ke sana dan pergi belajar seperti ini: “Tuhan, Engkau ada
di dekatku. Aku tahu Engkau ada di sini. FirmanMu mengatakan Engkau akan mendekat
kepada mereka yang mendekat kepadaMu.” Saya tetap berdoa dan berjaga-jaga sampai
saya melihat Tiang Api itu mulai bergerak. Maka saya tahu itu sudah siap. Kemudian
saya berjalan ke podium untuk kebaktian kesembuhan untuk berdoa, untuk melakukan
apa yang saya bisa untuk menolong orang yang sakit dan menderita itu.
125 (310) Kami menghargai semua kebaikan anda sekarang, dan ketika anda datang,
datang percayalah. Dan kita sedang berharap untuk mengadakan sebuah pertemuan
yang besar. Saya ingin mengatakan bahwa Saudara Jefferies . . .

(311)  Apakah dia  ada di  sini  pada malam ini?  Kita  ingin  menghargai  Saudara
Jefferies dan pekerjaannya. Saya rasa dia sudah pergi kembali ke pulau-pulau itu dan
seterusnya.

(312) Senang melihat Saudara dan Saudari Wright dan banyak dari antara kalian
orang-orang yang ada di sini.
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(313) Saya melihat pengacara Robinson ada di sini sesaat yang lalu, masuk sesaat
yang lalu.  Saya ingin memberikan pujian kepadanya atas—atas pesannya yang dia
sampaikan  tempo  hari.  Tidak  ada  seorang  pun  yang  pernah  berkata  siapakah  itu
dulunya.  Saya  dulu  malu.  Dia  menyampaikan  sebuah  pesan  yang  sangat  bagus
mengenai nubuatan-nubuatan, sesuatu seperti yang sudah saya khotbahkan malam ini.
Dan saya . . . Jadi . . .

(314) Kemudian ada seorang minister yang lain di sini tadi pagi, atau tadi malam,
Saudara Smith dari gereja Methodis—atau dari Gereja Allah di sekitar sini. Saya tidak
tahu apakah dia ada di  sini  pada malam ini  atau tidak. Jika anda pernah berdiri  di
mimbar ini dan melihat ke belakang seperti itu, itu agaknya sukar untuk diberitahukan.
Itu kasar. Anda paham? Anda tidak dapat memberitahukannya. Jika anda ada di sini,
Saudara Smith, kami menghargai anda.
126 (315)  Dan  bukankah  yang  duduk  di  sini  ini  saudara  kecil  ini  dari  Georgia,  di
belakang—di belakang sini yang duduk di sebelah Saudara Collins? Senang melihat anda
kembali di sini pada malam ini, saudara.

(316) Dan anda yang lainnya, anda semua. Tiap-tiap orang mengenal siapa anda.

(317) Saya percaya ini adalah saudari dan saudara yang ada di sini yang pergi dan
berdoa untuk gadis itu pada waktu itu, tepat di sini, seorang dokter yang duduk di sini di
sisi itu. Tuhan memberkati anda, dokter.

127 (318) Sekarang, mohon jangan merasa tersinggung pada saya, kalian para minister
dan saudara-saudara, karena cara saya membawakan hal ini dengan tegas sekeras yang
saya  bisa.  Ini  adalahTabernakel  kami.  Untuk  itulah  kami  berdiri,  dan  kami  mau
meletakkannya dengan tepat pada Firman itu dan mengguncang mereka dengannya.
Kemudian, jika anda pernah keluar dari garis, kami akan datang kembali dan berkata,
“Anda lebih tahu. Di sinilah itu direkam. Begitulah. Di sinilah itu direkam.”

(319) Kita punya yang lebih banyak yang seharusnya dilanjutkan di situ, anda
tahu. Dan jadi . . . Namun anda memperoleh sebanyak itu. Anda tinggal tepat bersama
dengan hal itu, dan kita akan memperoleh yang lainnya sebentar lagi. Seperti orang
yang sedang makan semangka itu, dikatakan, “Itu sungguh enak, tetapi ada lagi yang
lainnya.” Jadi kita mempunyai lebih banyak lagi yang akan datang.

128 (320) Tuhan memberkati anda dengan sungguh baik pada saat ini sementara kita .
.  .  Akan mengadakan sebuah pelayanan pembaptisan sekarang.  Apakah itu  benar,
Saudara Neville? Apakah ada seseorang di sini yang akan dibaptis? Kami tidak peduli
siapa anda, kami—kami siap untuk membaptis. Angkat tangan anda, orang-orang yang
akan dibaptis. Seseorang, saya yakin ada sebuah . . . Di sini ada seorang wanita. Dan
yang lainnya lagi? Nah, kita ada pakaian-pakaian di sini baik untuk keduanya pria dan
wanita.

129 (321) Nah, kami tidak sedang mengatakan tinggalkan gereja Baptis, tinggalkan
gereja Methodis. Kami tidak mengatakan . . . Anda kembali langsung ke gereja anda.
Tetapi jika anda belum dibaptis menurut Kitab Suci di dalam Nama Tuhan Yesus, bukan
di dalam Nama Yesus saja, di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus (Itulah Kitab Suci.),
anda dibaptis dengan salah.

(322) Saya tidak mau ada masalah apa pun ketika saya datang ke sungai itu. Saya
mau semuanya sejelas yang saya tahu bagaimana ketika saya sedang memegang tiket
itu (Paham?), karena saya ingin naik pada waktu itu. Saya mau menasihati anda untuk
melakukan hal yang sama. Kembalilah ke gereja anda. Itu adalah antara anda dan Allah.
Itu saja yang dapat saya beritahukan kepada anda.

(323) Tetapi  tidak seorang pun di  dalam Kitab Suci  yang dulu pernah dibaptis
dengan cara yang lain selain Nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang dulu dibaptis
diperintahkan oleh Rasul Paulus yang berkata, “Jika seorang malaikat mengkhotbahkan
sesuatu yang lain terkutuklah ia,” memerintahkan kepada mereka untuk datang dan
dibaptis ulang kembali di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus.

(324) Itu benar, dan dia dulu melakukannya. Dan apa yang dulu dia lakukan, dia
menugaskan kita untuk melakukannya. Itulah apa yang akan kita lakukan jika Tuhan
berkenan.

130 (325) Kita percaya dengan pembasuhan kaki. Kita percaya dengan Perjamuan. Kita
percaya dengan kedatangan Kristus yang kedua,  tubuh jasmani  Tuhan yang dapat
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dilihat, bukan roh, melainkan tubuh jasmani Tuhan Yesus yang datang kembali di dalam
kemuliaan.

(326) Kita percaya dengan kebangkitan fisik orang-orang mati untuk menerima
sebuah tubuh, tidak tua dan berkerut seperti  ketika kita masuk ke dalam kuburan,
tetapi sebuah tubuh yang baru di dalam kebahagiaan masa muda itu juga untuk hidup
selamanya. Kita percaya dengan ketidakfanaan jiwa, mutlak.

(327)  Kita  percaya  hanya  ada  satu  bentuk  Kehidupan  Kekal  dan  itu  adalah
Kehidupan yang anda peroleh dari Kristus Yesus. Itu tepat sekali. Oleh sebab itu, kita
tidak  percaya  dengan  penghukuman  kekal.  Kita  percaya  dengan  api  neraka,  api
belerang yang membakar,  tetapi  kita  tidak percaya itu  membakar selamanya.  Jika
demikian, anda memperoleh Hidup Kekal.

(328) Hanya ada satu Kehidupan Kekal; itu berasal dari Allah. Itu benar. Anda akan
dibakar mungkin selama 1 juta tahun, 10 juta tahun, saya tidak tahu; tetapi anda tidak
bisa memiliki Hidup Kekal. Anda tidak bisa membakar selamanya . . .

(329) Anda bisa membakar selamanya, tetapi tidak kekal. Ada perbedaan antara
“kekal”  dan  “selamanya.”  “Selamanya”  adalah  selamanya  dan  selamanya  (kata
penghubung) berarti “rentang waktu.” Tetapi kekal . . .

(330) Anda tidak memiliki penghukuman kekal. Anda memiliki Hidup Kekal, sebab
hanya  ada  satu  bentuk  Hidup  Kekal,  dan  ia  yang  memiliki  Hidup  Kekal  hidup  dan
diberkati Allah selamanya.

(331) Tetapi jiwa yang berdosa, jiwa itu akan apa? Mati. Maka ia tidak memiliki
Hidup Kekal. Tentu saja demikian. Ia memiliki penghukumannya, tetapi bukan Hidup
Kekal. Jadi anda lihat masih ada banyak hal yang akan diajarkan; kita akan sampai ke
situ nanti. Tuhan memberkati anda.

131 (332)  Sekarang,  mari  kita  menyanyikan  lagu  lama yang  bagus  ini  sementara
saudari kita sedang menuju ke situ . . . Saya yakin wanita ini yang ada di sini . . .

(333) Rosella apakah itu ibu anda? [Saudari  Rosella berkata, “Ya.”—Ed.] Wah,
diberkatilah hati anda! Senang melihat anda, saudari, melakukan hal ini. Itu sangat
bagus.

(334) Rosella Griffin, salah satu dari sahabat kecil yang termanis yang sudah kita
miliki. Dia adalah seorang wanita muda yang dulunya seorang alkoholik, bagi sebagian
anda orang-orang yang ada di sini yang mungkin adalah orang asing. Rosella jangan
pedulikan karena saya mengatakan hal itu. Ketika dia naik ke atas podium di situ di—
di—di sini di Indiana, anda tidak pernah melihat seseorang yang malang, dulu dia adalah
salah satu dari mereka: seorang alkoholik mata liar. Di mana keempat dokter hebat di
Chicago berkata, “Dia . . .” Alkoholik Tak Dikenal dan semuanya yang lain membuat dia
menyerah.  Tetapi  suatu  malam  ketika  dia  datang  ke  pertemuan  itu,  Roh  Kudus
membongkar  seluruh  kehidupannya,  dan  memberitahukannya  tepat  di  sana;  itu
menyelesaikannya.

(335) Lihatlah dia sekarang. Saya rasa sudah berusia 30 tahun sekian, terlihat
seperti  wanita  muda yang berusia  18  tahun,  manis,  dan cantik.  Tidak  pernah lagi
mengecap wiski sejak itu, tidak ada lagi keinginan, hidup untuk Kristus, pergi berkeliling
ke jalan-jalan di mana-mana, bersaksi tentang kemuliaan Allah, kepada orang-orang
berdosa dan para pecandu minuman di sepanjang barisan-barisan yang menurun itu dan
semuanya yang lain melalui Chicago melakukan sesuatu bagi Tuhan.

(336) Dia dibaptis di dalam Nama Tuhan Yesus, dan ibunya datang pada malam ini
untuk melakukan hal yang sama. Jika seorang Allah dapat menyembuhkannya, jika
Yesus dapat menyembuhkannya . . . “Apa pun yang anda lakukan di dalam perkataan
ataupun perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam Nama . . .” [Jemaat berkata,
“Yesus Kristus.”—Ed.] Itulah apa yang Alkitab katakan. Itu benar.

132 (337) Baiklah. Sekarang, kita hendak mengadakan pelayanan pembaptisan. Kita
akan memadamkan lampu-lampu sejenak sementara kita bersiap-siap untuk kebaktian
pembaptisan, dan—dan kemudian kita akan mengharapkan sebuah waktu yang baik di
dalam Tuhan.

(338) Apakah anda hendak mengadakan pelayanan pembaptisan pada malam ini?
Baiklah. Anda lebih baik—anda sebaiknya bersiap-siap sekarang. Saya akan memulai,
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saya akan memimpin nyanyian dan semuanya, sementara kita meneruskannya nanti.
Sementara mereka membuat .  .  .  [Saudara Neville berkata, “Apakah ada pakaian-
pakaian di belakang sini, Doc?”—Ed.] Pakaian-pakaian baptisan, Doc, cepatlah. Baiklah.

(339) Mari kita nyanyikan saja salah satu dari lagu-lagu tua yang bagus ini . . .
[Kosong pada kaset rekaman—Ed.]

(340) Sampai kita melakukan hal itu sementara kita bubar. Kita harus melakukan
apa?

Bawalah Nama Yesus beserta kita,
Jatuh tak berdaya di kakiNya,
Raja di atas raja di surga akan memahkotai Dia,
Ketika perjalanan kita selesai.

Baiklah, kita berdiri.
Bawalah Nama Yesus besertamu
Anak dukacita dan celaka
Itu akan memberikan sukacita dan penghiburan kepadamu,

(341) Saya beritahu anda apa yang akan kita lakukan. Berbaliklah ke sekeliling dan
berjabattanganlah  dengan  seseorang  di  sana,  dan  katakan,  “Bagaimana  kabarmu,
saudara? Saya yakin senang berada di dalam kebaktian ini.”

. . . (Nama yang Mulia,) . . . (O betapa manisnya!)
Pengharapan bumi dan sukacita surga.
Mulia . . . (Nama yang Mulia) O, sungguh . . .
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