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PendahuluanPendahuluanPendahuluanPendahuluan    

Pelayanan yang luar biasa dari William Branham adalah 

jawaban Roh Kudus atas nubuatan-nubuatan Kitab Suci di 
Maleakhi 4:5,6, Lukas 17:30, dan Wahyu 10:7. Pelayanan 

yang mendunia ini sudah menjadi titik puncak dari banyak 
nubuatan Alkitab yang lainnya, dan sebuah kelanjutan dari 

pekerjaan Allah oleh Roh KudusNya di Akhir Zaman ini. 
Pelayanan ini tertulis di dalam Kitab Suci, untuk 

mempersiapkan orang-orang bagi Kedatangan Kristus yang 

Kedua. 

Kami berdoa kiranya Firman yang dibukukan ini akan 

menjadi tertulis di dalam hati anda sebagaimana anda 
membaca pesan ini dengan kesungguhan di dalam doa. 

Sementara setiap usaha sudah dilakukan untuk 

memberikan sebuah terjemahan yang akurat, arsip-arsip 
dalam bentuk audio yang berbahasa Inggris adalah 

representasi yang terbaik dari khotbah-khotbah yang 
disampaikan oleh Bro. Branham. 

Terdapat lebih dari 1.100 khotbah yang dikhotbahkan 
oleh William Branham dalam versi tulisan dan audio tersedia 

untuk diunduh secara gratis dan dibukukan ke dalam banyak 

bahasa di: 

www.messagehub.info 

Buku-buku ini boleh digandakan dan didistribusikan 

sepanjang itu digandakan secara utuh, tanpa dimodifikasi, 
dan didistribusikan secara gratis. 

 

 

 

 

 



Firman yang Diucapkan Firman yang Diucapkan Firman yang Diucapkan Firman yang Diucapkan 

Adalah Benih yang Asli #2Adalah Benih yang Asli #2Adalah Benih yang Asli #2Adalah Benih yang Asli #2    
1
 Baiklah, nah, itu bagus, Saudara Kidd. Itu bagus sekali. Tepat sekali di 

mana kita berada. [Saudara Kidd mengatakan sesuatu kepada Saudara 
Branham—Ed.] Amin. Dia ingin menyampaikan sepatah kata tentang 

kesembuhannya. 

2
 [Saudara Kidd berkata, “Ya. Sayalah orang yang disembuhkan itu, dua 
tahun yang lalu. Dan saya setengah bersiap-siap untuk berhenti dari 

pekerjaan menggambar. Mama menghubungi Saudara Branham, dan dia 
datang, dia dan—dia dan anaknya laki-laki. Dan mereka berangkat dari sini 

pukul 2 tepat, dan dia datang dan mendoakan saya. Betapa . . . Saya tidak 
merasakan apa pun dari—dari—dari pinggang saya, sampai ke bawah, 

sedikit pun tidak. Dan satu jam sesudah dia mendoakan saya, dia pergi, 

perasaan itu datang kembali. Allah menyembuhkan saya dari kanker itu. 
Kata mereka, ‘Dia tidak punya ginjal.’ Saya sudah mendapatkan ginjal yang 

baru. Entahlah, tetapi Allah yang menumbuhkannya. Tetapi itu terjadi pada 
saya. Sudah berumur 81 tahun, sudah mencari di mana-mana selama 

bertahun-tahun, menolong membawa suatu reformasi pada Pentakosta. Itu 

menggelitik saya sampai mau mati rasanya. Saudara Branham 
memberitahu itu, ‘Mereka semua harus membangun tembok-tembok partisi 

kecil di antara satu sama lain, dan mereka tidak bisa memperoleh 
kebangunan rohani.’ Itu benar. Dia benar mengenai hal itu.” Jemaat 

tertawa—Ed.] 

3
 Begitulah. Saudara Ed, itu memang benar. Oh, tidakkah itu 

mengagumkan? Saya suka dengan kesaksian kecil itu, saudara. 

4
 Nah, siaran radio di mobil disiarkan, apa yang ada di sini adalah—untuk 

ini. [Tidak terekam pada kaset—Ed.] 

5
 Apakah semuanya merasa enak sekarang? Baiklah, kita akan mulai 

sekarang juga sampai tengah malam nanti, dan kemudian kita akan . . . 

Kita sungguh berbahagia bahwa Tuhan sudah menolong kita dan 
memberkati kita. 

6
 Nah, sebelum kita mulai lagi, marilah kita pajatkan beberapa kata doa 
kepada Seorang yang sedang kita bicarakan. 

7
 Bapa surgawi yang mulia, Engkau mendengar kesaksian dari seorang 
yang saleh, yang kudus ini, orang tua. Selama hidupnya dia dan isterinya, 

bekerja bersama-sama, dan bagaimana isterinya harus berpegang 
kepadaMu dan meminta kepadaMu untuk menjadikan seorang 
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pengkhotbah dari diri suaminya, dan inilah suaminya. Dan kemudian ketika 

dia sedang sekarat dan terbaring di sana, dokter-dokter terbaik di daerah 

itu berkata bahwa dia sudah mati, dia hanya bisa hidup untuk beberapa 
jam, ia sudah berakhir, tubuhnya dimakan oleh kanker; dia tidak pernah 

bisa melangkah lagi, akibat infeksi pada pergelangan kakinya dan 
seterusnya, sudah merenggut dia. Namun di sinilah dia sekarang, 

bertahun-tahun kemudian, masih hidup. Kami sungguh bersyukur, Bapa. 
Itu langsung membuktikan bahwa ketika Firman ditanam, kemudian 

dibasahi, Ia akan menghasilkan panenan itu. 

8
 Sekarang, kami berdoa, Bapa, kiranya Engkau akan memperkenankan 

kami menyampaikan kata-kata yang berasal dari FirmanMu pada sore ini. 
Ini adalah FirmanMu, dan kami ingin menyampaikanNya dengan cara Ia 

mengatakan, dan kemudian Engkau membasahiNya, Tuhan, dengan Roh. 

Kami memintanya, sebagaimana kami menyerahkan diri kami dengan 
pesan ini kepadaMu, kiranya Engkau memakai kami di dalam Nama Yesus. 

Amin. 

9
 Nah, dengan bergegas. Isteri saya memberitahu saya pagi ini tentang 

betapa beratnya orang-orang, anda tahu, dan kaki mereka kram dan lain-
lain—para wanita, dan—dan orang-orang yang lain yang seperti saya ini 

yang sudah semakin tua ini dan harus berdiri berkeliling seperti itu. Saya 
menghargai hal itu, kesetiaan anda. Dan sekarang, kita akan langsung 

kembali ke pesan dan meneruskan. Saya tidak ingin terlalu tergesa-gesa, 

namun begitu saya ingin sedikit bergegas untuk berusaha 
menyelesaikannya pada sore ini jika memungkinkan untuk saya lakukan. 

10
 Kemudian segera sesudah kita selesaikan, kita akan langsung pergi 

ke—ke Tifton, Georgia, bukan untuk sebuah pertemuan lanjutan; kita 

hanya akan berada di auditorium SMA itu untuk satu malam; itu adalah 
besok malam, dan hanya sebuah pelayanan khotbah; dan saya akan 

sampaikan sebuah tema biasa atau sesuatu yang sudah saya khotbahkan 
di sini, karena besok itu hanyalah untuk berkunjung bersama dengan 

orang-orang yang ada di sana. Mereka belum mempunyai sebuah 
pertemuan yang tetap atau yang seperti itu. Jadi kita . . . 

11
 Dan sekarang kita—kita berhenti pada Kejadian pasal 1, ayat 11, yang 

utamanya, dalam membicarakan teks kita pada pagi tadi: “Firman yang 
Diucapkan Adalah Benih yang Asli.” 

12
 Dan sekarang maksud saya pada pagi ini dan hari ini adalah untuk 

mencoba menjelaskan kepada orang-orang—mencoba untuk menjelaskan 

kepada orang-orang mengenai tindakan saya, dan sekarang, kenapa itu 
saya lakukan yaitu hal-hal yang sudah saya lakukan. Dan menyadari bahwa 

kaset-kaset ini sedang direkam dan akan disebarkan, banyak orang yang 
barangkali akan mendengarkannya sesudah saya tiada, seandainya Yesus 
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masih menunda kedatanganNya; tetapi saya ingin mengatakan bahwa saya 

percaya Firman Allah, bahwa Ia—itu adalah Kebenaran. 

13
 Nah, kita berhenti di mana bahwa—mengenai hari-hari terakhir, apa 

yang sudah terjadi pada pelayanan dari para penginjil yang beberapa 

tahun yang lalu sudah membakar negara ini dan nampak sepertinya 
mereka semua sudah berhenti. Nah, saya tidak maksudkan bahwa mereka 

meninggalkan ladang penginjilan. Mereka masih terus, tetapi tidak ada 
hasil, nampaknya seperti itu. Mereka tidak mendapatkan apa-apa di mana 

pun. Paham? Apa masalahnya? Ladang sudah selesai ditabur. Paham? Nah, 

ingat, jangan lupa . . . 

14
 Tadi seseorang meminta saya untuk mengulangi kata Ibrani itu lagi. Di 

Yoel pasal 2, Yoel 2:28, di mana dia berbicara tentang datangnya hujan 
awal dan hujan akhir, kata “awal” adalah kata Ibrani, m-o-u-r-e-h, moureh, 

yang artinya “pengajaran.” Dengan kata lain, akan merupakan suatu hujan 
pengajaran dan hujan penuaian. Nah, kita sudah mengalami hujan 

pengajaran, dan sekarang kita bersiap-siap bagi hujan penuaian. Anda 

tahu bahwa hujan awal adalah ketika anda menanam benih. Hal itu 
mengawali pertumbuhan panen anda. Kemudian persis sebelum ia masak, 

datanglah panen yang lain. Itulah yang mereka sebut hujan penuaian. Kita 
tahu ketika itu—hujan musim semi, dan kemudian hujan itu kira-kira bulan 

Juni, itu menghasilkan panen anda. Nah, hujan itu kita tahu adalah Roh. 

15
 Dan sekarang, kita tadi berhenti di mana tadi saya sudah memberikan 

pemikiran-pemikiran saya mengenai bagaimanakah seluruh hal ini 

nantinya. Yaitu, saya percaya bahwa—bahwa—hujan itu sudah 
didatangkan—hujan itu. Itulah alasannya kita tenang, karena tanah sudah 

selesai ditaburi. Anda hampir tidak dapat menemukan di mana saja, selain 
yang sudah ditabur. Dan itu diterbitkan lewat radio, televisi, kaset-kaset, 

perkataan, dan segala sesuatunya; itu sudah ditabur ke seluruh negeri ini. 
Itu ditanami dengan benih-benih. Sekarang, benih-benih apakah yang 

ditanam dulunya, anda tidak bisa mendapatkan apa pun yang lain darinya 

selain dari benih-benih yang dulunya sudah ditanam itu. Dapatkah anda 
mengerti sekarang? Itu akan merupakan benih yang sudah ditanam 

dulunya. Nah, Roh akan turun, tetapi Ia akan membawa suatu penuaian 
dari benih yang Ia jatuhkan. Nah, ingatlah. Baiklah. 

16
 Saya perkirakan bahwa dua kelompok denominasi itu, Pentakosta dan 

kelompok-kelompok Penginjilan, akan bekerja bersama-sama di dalam 

sebuah denominasi, akan menyatukan diri mereka bersama, dan akan 

menjadi suatu anggota, mereka semua, dari Federasi Dewan Gereja-gereja 
atau Dewan Gereja-gereja. Mereka sudah menjadi miliknya, mereka 

semua. Dan di sanalah akan datang melalui mereka suatu pemaksaan atau 
suatu pemboikotan, itu akan menghentikan segala sesuatunya selain yang 
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menjadi milik dari kesatuan gereja-gereja itu. Itulah yang . . . Alkitab 

sudah berkata bahwa akan ada suatu pemboikotan, bahkan cara yang 

seperti itu akan menyebabkan orang-orang tidak dapat membeli atau 
menjual kecuali kalau mereka sudah menerima ini, tanda binatang ini, yang 

adalah faham Roma, dan patung binatang itu, yang adalah faham 
Protestan, bahwa patung itu . . . Binatang itu mempunyai kuasa, 

wewenang untuk memberikan kehidupan pada patung itu untuk berbicara, 
dan itu sudah terjadi. Dan itulah Federasi Gereja-gereja, ketika mereka 

mempersekutukan diri mereka bersama. 

17
 Nah, terdapat banyak orang muda di sini. Saya tidak tahu; Yesus 

mungkin datang pada sore ini; Dia mungkin datang tahun depan. Saya 
tidak tahu kapan pastinya Dia akan datang. Tetapi ingat, jika saya tidak 

hidup untuk melihat hari kedatanganNya itu, di mana saya berharap saya 
akan melihat, dan entah bagaimana saya percaya saya akan melihat . . . 

Sekarang jika saya tidak melihatnya, jangan pernah biarkan Firman ini 

pergi dari telinga anda dan hati anda. Paham? Ingat saja, saya berbicara di 
dalam Nama Tuhan. 

18
 Nah, saya percaya dengan segenap hati saya, begitulah perihal itu 

akan berakhir. Akan ada seperti sebuah kesatuan, suatu pemboikotan. 

Semua tempat seperti yang ada di sini akan ditutup. Dan anda tidak akan 
mampu lagi untuk berbicara kecuali anda mendapatkan izin atau lisensi 

dari federasi gereja-gereja ini untuk mengadakan sebuah kebaktian. Itu 
hampir . . . itu menunjukkan bahwa itu bahkan sudah terjadi di 

denominasi. Itu menunjukkan di manakah itu berada. Benar, tuan, anda 
harus memilikinya. Dan begitulah di mana itu akan berakhir. Itulah 

perkiraan saya, sebagai seorang hamba Kristus melalui pengertian yang 

saya miliki dari Firman dan ilham; begitulah di mana itu akan datang. 
Semua tanda sedang mengarah kepada kesudahannya. Saya baru saja 

selesai membicarakan tentang hal itu. Dan bahkan bagi . . . 

19
 Gadis yang bodoh sudah mulai berteriak untuk meminta minyak. Nah, 

ingat, dia adalah seorang perawan, dan jika dia adalah seorang perawan, 

dia adalah sebuah gereja. Nah, kita akan membawa ke hal itu sore ini di 

Wahyu 17. Jika dia adalah seorang perawan, dia adalah sebuah gereja; 
karena gereja adalah seorang perawan. 

Paulus mengatakan, “Aku mempertunangkan kamu kepada Kristus 

sebagai seorang perawan suci.” II Korintus 11:2 

20
 Pelacur di Wahyu 17 itu adalah sebuah gereja. Yohanes memuji dia 

karena dia—karena kecantikannya, sungguh cantik dia; dia adalah suatu 
hal yang cantik, namun demikian di dalam dirinya terdapat darah orang-

orang kudus Yesus Kristus yang sudah dibunuh di dalam dirinya. Itu benar. 
Saya yakin ada 68 juta di buku martirologi itu yang sudah dibunuh oleh 
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gereja Roma Katholik sejak—sejak St. Agustinus dari Hippo. 68 juta orang 

Protestan sudah dibunuh dan tercatat di catatan martirologi gereja Katholik 

karena tidak setuju dengan ajarannya. Tidak heran Alkitab berkata, “Di 
dalam dirinya terdapat darah para martir.” 
21
 Nah, sekarang, bukankah Yesus mengatakan bahwa akan tiba 

waktunya mereka akan membunuh anda, menyangka bahwa mereka 
sedang melakukan pelayanan bagi Allah; dan mereka sungguh-sungguh 

terhadap hal itu. Mereka bukanlah orang-orang munafik. Mereka percaya 
hal itu; mereka diajarkan hal itu. 
22
 Dan ketika Firman itu . . . Ketika—ketika Firman itu ditanam di sana, 

itu harus menghasilkan sebuah panenan. Tentu harus. Ingat, kita tetap 
dengan Benih itu. Itulah tema kita, Benih kita. Firman Allah yang diucapkan 

adalah Benih. Paham? Itu harus kembali ke Firman ini, dan Firman itu akan 

menghasilkan apa yang Ia katakan. 
23
 Itulah alasan saya percaya dengan kesembuhan Ilahi; itulah alasan 

saya percaya dengan penglihatan-penglihatan; itulah alasan saya percaya 

dengan Malaikat-malaikat; itulah alasan saya percaya pada pesan ini, 
adalah karena itu berasal dari Firman Allah. Dan apa pun yang di luar 

Firman Allah, saya tidak mempercayainya. Bisa jadi itu begitu, tetapi tetap 
saja saya akan setia dengan apa yang Allah katakan dan dengan begitu 

saya pasti benar. Nah, Allah bisa melakukan apa yang Dia mau; Dia adalah 
Allah. Tetapi sepanjang saya tinggal dengan FirmanNya, maka saya tahu 

bahwa itu benar. Saya percaya itu. 
24
 Nah, gadis yang bodoh ini adalah seorang wanita; dia adalah sebuah 

gereja; tetapi dia bodoh. Paham? Dia hanya lalai. Dan meskipun begitu dia 

disebut—dia sudah menyebut dirinya Mempelai Wanita. 
25
 Dan ingat bahwa segala sesuatunya berjalan di dalam angka tiga untuk 

kesempurnaan. Tiga adalah angka kesempurnaan. 
26
 Jabatan-jabatan Allah: Bapa, Anak, Roh Kudus. Allah Bapa adalah 

seorang Allah yang dulu hidup di dalam Tiang Api. Dia berusaha untuk 

menarik Israel kepadaNya. Mereka tidak mau datang. Allah Bapa hidup di 
dalam Anak, yang menjadikan Dia Allah Anak, Allah yang sama, gambar 

Allah yang diekspresikan, benih Allah yang bermanifestasi, berusaha untuk 
menarik bangsa itu kepadaNya; mereka sudah menyalibkan Dia. Roh 

Kudus adalah Allah yang sama yang pada mulanya ada di dalam Anak 
Allah, dan sekarang inilah (jabatan Allah yang lain) di hari-hari terakhir ini, 

hidup di dalam gereja, berusaha untuk mendatangkan Firman, Firman yang 

diucapkan seperti yang sudah dilakukan sebelumnya oleh dua pelayanan 
yang lainnya, kepada orang-orang, namun mereka menolakNya. Itu adalah 

hal yang sama. Itulah ketiga pelayanan atau manifestasi dari satu Allah di 
dalam tindakan. Dan Allah yang bertindak di zaman ini di dalam umatNya 
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adalah Allah di dalam tindakan. Paham? Itu adalah Allah di dalam diri 

umatNya. 

27
 Dengan kehendak Tuhan, saya ingin berbicara mengenai hal itu besok 

malam: Allah di dalam alam semestaNya, Allah di dalam AnakNya, Allah di 

dalam umatNya, dan seterusnya. Nah, saya sudah berbicara tentang hal itu 
sebelumnya di sini, saya yakin. 

28
 Nah, kemudian, gadis bodoh ini, ketika dia pergi untuk membeli 

minyak, dia diutus untuk membeli minyak. Ketika dia sedang membeli, dia 

mendapati bahwa dirinya sudah terlambat. Kenapa? Kenapa, sahabat? 

Benih-benih sudah ditanam. Paham? Ada tiga yang tampil di masa Sodom. 

Selalu saja ada angka tiga. 

29
 Ada tiga kali kedatangan Kristus. Pertama Dia datang untuk menebus 

MempelaiNya. Berikutnya Dia datang di dalam pengangkatan untuk 

mengambil MempelaiNya. Dia datang lagi, di Milenium, bersama 

MempelaiNya. 

30
 Segala sesuatunya ada di dalam angka tiga. Tiga adalah angka 

sempurna. Lima adalah angka kasih karunia; tujuh, lengkap; dua belas—
penyembahan; dua puluh empat—atau—atau empat puluh—pencobaan; 

dan lima puluh adalah yobel. Kata “Pentakosta” artinya “yobel, lima puluh.” 

Paham? Nah, dan sekarang Allah di dalam angka-angkaNya, Dia sempurna 
di dalam angka-angkaNya; Dia sempurna di dalam FirmanNya; Dia 

sempurna di dalam tindakanNya; Dia sempurna di dalam segala 
sesuatunya, karena Dia adalah Allah yang sempurna. Yeah. 

Dan kita melihat hal itu di dalam perawan-perawan ini . . . 

31
 Sekarang lihatlah, ada yang disebut perempuan sundal di Alkitab. Nah, 

saya ingin saudari-saudariku untuk—untuk memaafkan saya. Saya . . . 

Itulah yang Alkitab katakan. Hari ini saya berbicara jelas. Menyebutnya 
sundal dan ibu dari para pelacur, yang adalah sama saja . . . Nah, jika 

anda perhatikan, ada seorang sundal yang dibicarakan di Alkitab, itu 

adalah sebuah gereja. Seorang pelacur disebutkan di Alkitab, itu adalah 
sebuah gereja, dan seorang Mempelai Wanita disebutkan di Alkitab, dan itu 

adalah sebuah gereja. Di situlah angka tiga. Kita akan masuk kepada 
mereka sesudah ini untuk menunjukkan siapa yang memiliki mempelai-

mempelai itu, dan bagaimana mereka sudah ditolak, dan semua 
tentangnya, jika Tuhan menghendaki. 

32
 Nah, hal yang pertama . . . Saya ingin mengatakan hal ini sebelum 

saya lupa. Jangan pernah takut terhadap Komunis. Komunis hanya bekerja 
di tangan Allah. Itu adalah sebuah urusan yang najis sama seperti Raja 

Nebukadnezar dulunya, tetapi Dia mengirimkan dia ke sana dan 
memangkas Israel karena ketidaktaatan mereka. Ketika nabi itu 
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memberitahu mereka apa yang akan datang Yeremia 25:1-14 dan dia menyuruh 

mereka supaya tinggal di negeri mereka dan mengingat Allah, mereka 

tidak mau melakukannya; mereka pergi begitu saja, dan raja itu datang 
dan mengambil mereka, karena dia sudah mengatakan itu akan terjadi. 

Komunis adalah sebuah hal yang . . . 
33
 Alasan bahwa Komunis bangkit adalah karena perbuatan najis gereja 

Katholik di luar negeri, di Rusia. Mereka mengambil semua uang dan sudah 

menimbun segala sesuatunya, dan semua yang ada diberikan kepadanya. 
Tepat begitulah yang menjadikan Komunis. 
34
 Ketika anak kecil itu dibangkitkan dari mati di Finlandia sana, tentara-

tentara Komunis yang hebat itu sedang berdiri di sana dengan memberi 
hormat ketika saya lewat, air mata jatuh mengalir di pipi mereka dengan 

berkata, “Kami mau menerima seorang Allah yang seperti itu,” tentu, 

seorang Allah yang dapat membangkitkan orang mati dan menjaga 
FirmanNya, tentu. Paham? Tetapi ketika itu berbicara tentang sekedar 

pergi ke gereja dan hidup seperti orang jahat dan segala sesuatu yang 
lainnya, hidup seperti orang-orang dunia lainnya, menjadikan tidak artinya, 

maka mereka tidak percaya kepadanya. Dan jujur saja, saya tidak 
memihak. Itu benar. Itu benar. 
35
 Tidak ada Nas yang mengatakan bahwa Komunis akan memerintah 

dunia, tetapi ada ayat Firman, dan semua ayat Firman berkata bahwa 
faham Roma akan memerintah dunia. Jadi tetap arahkan mata anda pada 

hal itu. 
36
 Lihatlah malam ini; lihat saja tadi malam yaitu apa yang sudah terjadi, 

senator Kentucky ini berkata tentang memiliki seorang Republik di—di kursi 

itu di sana sekarang ini, mewakili Negara Bagian Kentucky dan berkata, 

“Dia adalah seorang Protestan dan menjadikannya tidak bertulang 
belakang,” dia seorang Katholik. Mereka benar-benar semakin berani saja. 

Dan ingat, ada hal-hal lain yang menyertai hal tersebut. 
37
 Masanya gadis yang bodoh, kita melihat hal itu. Hal-hal yang tidak 

pernah terjadi, bahwa tidak ada satu pun dari orang-orang itu, para 

pengajar di sepanjang zaman ini yang bisa mengatakan hal-hal ini seperti 
yang kita bisa katakan sekarang, sebab kita ada di sini. Nah, gadis bodoh 

itu dan denominasi-denominasi Pentakosta persilangan itu, itu sama saja, 

bersilang dengan hal-hal duniawi. 
38
 Sekarang, ingat, saya adalah Pentakosta, tetapi bukan Pentakosta oleh 

denominasi. Saya benci hal itu. Saya adalah Pentakosta oleh pengalaman. 

Kita harus mempunyai . . . Methodis adalah Pentakosta; Baptis adalah 
Pentakosta; Katholik adalah Pentakosta jika mereka sudah mendapatkan 

pengalaman Pentakosta. Anda tidak bisa mengorganisasikan Pentakosta, 
karena itu adalah sebuah pengalaman, dan itu adalah Allah, dan Allah tidak 
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dapat diorganisasikan. 
39
 Nah, sekarang, Yesus sudah memberitahu kita bahwa hal-hal ini akan 

datang, nah, sudah memberitahu kita tentang apa yang akan terjadi, 

gadis-gadis bodoh itu akan bangkit dan juga hal-hal yang akan dia lakukan, 
dan bagaimana orang-orang itu akan berseru-seru di hari-hari mereka dan 

menginginkan minyak, tetapi mereka sudah sangat terlambat. Paham? 
40
 Nah, perhatikan ketiganya, ketiga gereja itu. Di situlah pelacur itu; dia 

tidak datang dengan tidak ada maksud. Nah, dia sudah mempercayakan 

kepada kemampuan dirinya sendiri. Ada gadis bodoh, yang adalah gereja 
Protestan. Dan ada Mempelai Wanita. Paham? Nah, terdapat tiga tahapan 

gereja di hari-hari terakhir ini. Sekarang, perhatikan, kita akan langsung 
mengemukakan mereka dan dari Kejadian dan mengemukakan mereka di 

sini dan menempatkan mereka di Wahyu, di dalam Pengangkatan itu, 

dengan kehendak Tuhan. 
41
 Semua hal-hal ini kelihatannya nyata. Pentakosta kelihatannya nyata. 

Menyangka mereka . . . “Wah aku milik sebuah organisasi Pentakosta.” Hal 
itu tidak lebih baik dari pada kalau anda hidup di dalam sebuah kandang 

babi. Tidak akan ada bedanya sedikit pun. Tidak akan . . . Itu hanyalah 
seperti sebuah gong yang berkumandang dan canang yang 

bergemerincing. I Korintus 13:1 Yah, tidak peduli anda milik siapa, jika anda 
tidak dilahirkan dari Roh Allah dan menerima Roh Kudus . . . Dan 

alasannya. . . 
42
 Jika anda tidak percaya pada semua Firman Allah, anda belum 

menerima Roh Kudus. Itu benar. Itu tepat sekali. Roh Kudus . . . Ketika 

anda mendengar kebenaran, dan Roh Kudus tidak memimpin anda kepada 
hal itu, maka ada roh lain di dalam situ yang menjauhkan anda darinya. 

Jadi roh yang ada di dalam diri anda bukanlah Roh Kudus. Oh, yah. 
43
 Sekarang kita mengetahui, sebagaimana terus, dikatakan, 

“Sebagaimana Yanes dan Yambres menentang Musa.” II Timotius 3:8 Kita 
sudah membicarakan hal itu, bagaimana hal-hal ini akan ada di hari-hari 

terakhir sekarang. 
44
 Dan kutipan terakhir yang sudah kita dapatkan adalah bahwa Allah 

menjadikan setiap benih menurut jenisnya; itulah jenisNya. Paham? 

Kemudian ketika Dia menjadikan ManusiaNya di dalam gambarNya, adalah 
benih FirmanNya. Dan ketika Yesus dijadikan daging, Dia adalah daging 

Firman Allah. Dan ketika kita menerima Firman Allah, maka kita menjadi 
Firman Allah di dalam daging kita. Paham? Gereja seharusnya ada di dalam 

kondisi itu. 
45
 Nah, kemudian sesudah Dia menjadikan manusia di dalam gambar 

milikNya, “Di dalam gambar Allah diciptakannya dia.” Kejadian 1:27 Sekarang 
sesudah Dia melakukan hal ini . . . Sekarang, jangan lewatkan ini. Sesudah 
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Allah menjadikanNya—manusiaNya di dalam gambarNya melalui FirmanNya 

yang diucapkan, nah itu adalah manusia sempurna, tetapi dari manakah 

kejatuhan itu datang, adalah ketika Dia mengambil dari manusia itu sebuah 
produk sampingan dan menjadikan seorang mempelai wanita bagi dirinya. 
Kejadian 2:21 Itulah dari mana kesusahan itu datang. Jika anda rohaniah, anda 
sudah memahaminya. Paham, paham? Dia . . . Bukan Adam yang masuk 

ke dalam kesusahan. Bukan Adam yang meragukan Firman; mempelai 
wanitanya yang meragukan Firman. 
46
 Dan bukan Yesus yang meragukan Firman, sebab Dia adalah Firman. 

Paham? Tetapi mempelaiNya. Di sanalah di mana persilangan itu datang. 
47
 Bukan datang melalui Adam. Kasihan anda yang tidak memahami hal 

tersebut. Paham? Itu bukanlah kesalahan Adam. Dia tidak ada sangkut-

pautnya dengan itu. Kalau memang kematian datang melalui Adam, berarti 

itu datang melalui Allah. Kematian datang melalui suatu persilangan. 
48
 Kematian tidak dapat datang melalui Firman Allah. Kematian datang 

dengan menyilangkanNya kepada denominasi-denominasi dan kredo. 
Sebagai ganti Kristus, menjadi dokma, sebagai gantinya Firman. Itu tidak 

datang melalui Firman. Firman adalah Hidup. Yesus berkata, “Perkataan-
perkataanKu adalah Hidup,” dan Roh membangkitkan Firman itu dan 

membuatNya Hidup. Dengan menyilangkanNya, maka di situlah di mana 
kematian itu datang. 
49
 Dan jika Adam, merupakan Firman Allah, FirmanNya yang diucapkan, 

BenihNya yang asli, sebab Dia adalah yang pertama, pada waktu itu 

melalui penciptaan, maka AdamNya yang kedua adalah juga oleh 

penciptaan, Firman yang diucapkan. Anda mengikuti? 
50
 Nah, Adam tidak memperdaya—tidak terperdaya, tetapi mempelaiNya 

yang terperdaya. Kristus pada zaman ini tidak terperdaya. Firman tidak 
akan memperdaya. Mempelai itulah yang melakukan penyesatan melalui 

Firman. Anda memahaminya? 
51
 Nah, Dia memberikan seorang mempelai kepada Adam: gambaran dari 

Adam yang kedua. Dia memberikan seorang mempelai kepada Adam yang 
pertama; dia jatuh. Dia memberikan kepada Adam yang kedua, Kristus, 

seorang mempelai; dia jatuh. Tepat. Kenapa? Dia bukanlah yang asli; dia 

adalah sebuah produk sampingan. 
52
 Mempelai di zaman ini adalah sebuah produk sampingan. Nah, dia—dia 

menyebut dirinya mempelai wanita. Tetapi apakah dia, dia tersusun dari 

suatu material organisasi, bukan berasal dari Firman, begitu banyak Firman 

di dalamnya untuk membuatnya menjadi sejenis produk sampingan untuk 
menjadikan itu sebagai suatu kemunafikan. Hawa percaya pada sebagian 

besar Firman, tetapi dia meragukan satu bagian dariNya. Bahkan di zaman 
ini dia tidak dapat memahami Kisah Para Rasul 28 . . . atau Matius 28:19 
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yang cocok dengan Kisah Para Rasul 2:38. Paham? Itu membingungkan 

dia. Itu baru satu hal yang kecil dari ratusan hal yang lainnya. 
53
 Nah, mempelai Adam adalah pralambang dari mempelai Adam yang 

kedua, Nah, mempelai Adam . . . 

[Kosong pada kaset—Ed.] (Saya sudah potong rekaman itu?) 
54
 Mempelai Adam tidak dapat menunggu. Allah sudah memberitahu 

Adam dan Hawa, “Bertambah banyaklah dan penuhilah bumi.” Kejadian 1:28 

Itu adalah suatu hal yang mendekat, sebuah janji. Dia belum menjadi 
isterinya, karena dia belum pernah hidup dengannya. 
55
 Mempelai Kristus belum menjadi IsteriNya; perjamuan kawin itu akan 

berlangsung. Pahamkah? Perhatikan, oh ini dalam. 
56
 Dia tergesa-gesa, dan apa yang dia lakukan? Dia menyilangkan 

benihnya. Dia mencampurkannya dengan benih si ular; dan sesudah dia 

melakukannya, dia menghasilkan seorang . . . Apa yang dia lahirkan? Dia 

melahirkan seorang anak kematian, seorang anak, di mana dia sudah 
menyesatkan setiap anak yang lahir sesudah itu. 
57
 Dan ketika gereja Yesus Kristus diselewengkan di zaman Roma, 

sesudah kelahirannya yang perawan, dan diberikan kepada Kristus pada 

saat Pentakosta, dia . . . Apa yang dia lakukan? Dia menyilangkan dirinya 
dengan dokma Roma. Dan gereja Protestan sudah melakukan hal yang 

sama juga. Dia tidak dapat menunggu. 
58
 Seorang wanita yang ditunangkan kepada seorang pemuda yang baik, 

yang bersih, dan sebelum mereka menyatu, apa yang sudah dilakukan oleh 

wanita tersebut? Dia didapati mengandung oleh orang lain. Kemudian 
benih dirinya yang ditunangkan itu, tubuh miliknya yang ditunangkan 

kepada pacarnya, suami yang sudah ditunangkan kepadanya, sudah 
didapati penuh dengan benih dari laki-laki lain. Sungguh memalukan. 

Tepat itulah yang Adam temukan. 
59
 Itulah yang Kristus temukan. Tidak dapat menunggu: itulah 

permasalahannya dengan orang-orang di zaman ini. Mereka tidak dapat 
menunggu Roh Kudus yang sejati itu untuk membawa gereja kepada 

posisinya. Mereka harus membuat sesuatu, menggelorakan sesuatu: 
pembuktian awal adalah dengan berbahasa lidah, untuk mendapatkan lebih 

banyak anggota di dalam gereja, dan segala macam omong kosong ini dan 

bukannya menantikan Tuhan bagi manifestasi yang nyata dari kebangkitan 
Kristus yang menyatakan diriNya di antara orang-orang. Dia tidak dapat 

menunggu. 
60
 Apakah yang dulu dia lakukan? Dia pergi dan menjadi penuh dengan 

faham denominasi. Pertama-tama adalah Perhimpunan-perhimpunan Allah; 
lalu datanglah kelompok Oneness, lalu muncul apalagi yang lain sesudah 
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itu. Sekarang, yang disebut mempelai wanita itu dipenuhi dengan segala 

macam omong kosong itu, aib. Para wanita itu tidak mau sedikit pun 

menaruh perhatian pada apa yang Firman Allah katakan tidak lebih dari 
dunia, begitu pula dengan laki-lakinya, begitu juga dengan para 

pengkhotbahnya. Lantas menyebutnya seorang mempelai wanita . . . 

61
 Apakah itu? Dia dihamili. Mempelai Kristus sudah menjadi penuh 

dengan dunia: berdandan seperti dunia, bertingkah-laku seperti dunia, 
gereja-gereja besar, bagus . . . Apa . . . Itu menunjukkan siapa dirinya. Dia 

berasal dari si iblis. Itulah yang Setan lakukan pada mulanya, adalah 

berusaha untuk membangun sebuah kerajaan yang indah di dalam surga 
dan dicampakkan oleh karenanya, dikucilkan dari surga. Begitulah 

bagaimana mempelai Kristus modern ini; dia dicampakkan, karena dia 
dikucilkan dari Allah, karena dia adalah seorang sundal dan bukan seorang 

perawan. Ini dalam, tetapi saya berharap anda memahaminya. 

62
 Mempelai Adam tidak dapat menunggu, tetapi dia mencampurkan 

benihnya secara tidak sah. Secara tidak sah! 

63
 Kita diharapkan untuk percaya kepada Firman Allah dan itu saja. Nah, 

saudara-saudara, yang ada di sini dan yang mendengarkan di kaset, 

apakah anda mengerti kenapa saya memperjuangkan Firman itu, kata demi 

kata. Saya sudah memberitahu anda saya percaya itu adalah Kebenaran 
Allah. Allah sudah melindungi Alkitab itu. Dia sudah pasti menghakimi 

dunia dengan sesuatu: melalui Yesus Kristus yang adalah Firman, Roma 2:16 
dan Firman ini dijadikan daging untuk menjadi Yesus Kristus. Saya 

membiarkan Itu meresap. Ingat, Firman. 

64
 Dan sekarang Dia mendapati dia sudah rusak. Anda kira Dia mau 

menikah dengan hal yang seperti itu? Tidak pernah. Dia kudus. Mempelai 

tidak dapat menunggu. Tidak sah! 

65
 Itulah yang Adam temukan. Nah, saudara-saudara, saudari, lihatlah ke 

belakang. Jika anda menoleh ke belakang kepada suatu bayangan dari apa 
saja, maka itulah juga ekspresi dari gambar yang sesungguhnya yang 

muncul. Jadi, anda lihat, Adam sudah mendapati si isteri mengandung. Dan 

dia berkata, “Si ular telah memperdayaku.” Kejadian 3:13 Nah, kita adalah—
anda adalah . . . 

66
 Saya—saya akan menjelaskannya dari dua sisi untuk beberapa saat, 

dengan kehendak Tuhan, paham, memperlihatkan kepada anda bahwa itu 

adalah suatu yang mustahil baginya untuk menjadi sesuatu yang lain. 

67
 Nah, mempelai Adam tidak dapat menunggu, tetapi dia melangkah 

lebih dulu. 

68
 Begitulah di zaman ini, mempelai di zaman ini. Dia ingin membuat 

sesuatu secara besar-besaran. “Glori bagi Tuhan,” dia harus 
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menggelorakannya di atas podium. Dia harus memiliki segala sesuatunya. 

Paham? Apa yang sedang dia lakukan? Membuat sesuatu. 

69
 Lihatlah ke mana itu perginya. Anda bisa melihat bahwa tidak ada apa 

pun pada dirinya, itu adalah suatu yang palsu. Tepat sekali. Kalau memang 

itu tidak palsu, dunia ini akan berkobar dengan kuasa Allah; gereja akan 
berapi-api; oh, sungguh . . . Orang mati akan dibangkitkan dan semua hal-

hal itu akan terjadi. 

70
 Tetapi apakah yang sudah dia tabur sebelum Kristus dapat 

menghampiri dirinya, sebelum Dia menghampirinya untuk menanam benih 

milikNya sendiri? Apa yang sudah dia miliki? Benih-benih lalang, dunia, 
benih-benih denominasi. Itulah alasan kenapa dia sedang menuai 

tuaiannya sekarang ini juga. 

71
 Saya harap tidak membuat anda kecewa, tetapi saya harap itu akan 

menjadi jelas di mana saya akan percaya bahwa Allah sudah 

memberikannya kepada anda. Paham? 

72
 Nah, mempelai mencampurkan benihnya secara tidak sah, tidak sah 

terhadap Firman. Apa yang sedang dia coba temukan? Sekarang, 
dengarkan baik-baik. Apa yang dia cari? Hikmat. 

73
 Hikmat! Dan itulah yang sudah dia lakukan di zaman ini. Dia sudah 

mengirimkan para pengkhotbahnya ke sekolah-sekolah, menetaskan 
mereka di sebuah mesin penetas, psikologi, segala macam hal yang seperti 

itu yang seharusnya . . . bahkan tidak ada di dalam Alkitab. Dan dia sudah 
menetaskan telur-telurnya. Dan sesudah dia lakukan, dia sudah 

menghasilkan suatu produk sekumpulan orang yang—yang akan 

berkompromi dengan apa saja dan menolak pesan Allah itu juga, tidak 
tahu apa yang sedang dia lakukan. Dia mengacuhkannya. Dia tidak 

percaya, dia tidak berpikir bahwa dia salah. 

74
 Begitu pula Hawa yang tidak berpikir bahwa dia salah. Hawa 

menyangka bahwa dirinya benar. Dan jika yang itu adalah pralambangnya, 

maka yang ini adalah wujudnya yang nyata, ia pasti akan menghasilkan 
dengan cara yang sama seperti pralambangnya itu. Nah, itu hanyalah . . . 

Bagi saya hal itu persis seperti dua kali dua sama dengan empat. 

75
 Nah, perhatikan, apa yang sudah terjadi dengan anak-anak Hawa? 

Anak pertama yang dilahirkan itu. 

76
 Sekarang jika Allah berkata, “Bertambah banyaklah,” kepada 

mempelainya, kepada mempelai Adam, “dan penuhilah, bertambah 

banyaklah dan penuhilah bumi,” itu adalah penugasan Allah. Dan mempelai 
itu sudah harus melakukannya, dan Adam pasti akan mencampurkan 

dirinya dengan dia. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Adam sudah siap untuk 
menghampiri dia, dia sudah menjadi seorang ibu. Mengerti yang saya 
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maksudkan? 
77
 Nah, hal yang sama yang sudah terjadi dengan gereja Kristus, 

mempelai Kristus. Nah, kita akan menoleh ke belakang lebih jauh lagi dari 
pada yang itu dalam beberapa saat. 
78
 Perhatikan, di dalam diri mempelai ini, apa yang dia lakukan waktu itu? 

Anaknya yang pertama keluar; itu adalah anak haram, dan dia penuh 

dengan kematian dan menyebabkan kematian. Dan sejak itu setiap orang 
mati. Sekarang, anda melihat itu pasti merupakan persetubuhan. Kenapa 

anda mati jika itu bukan karena persetubuhan? 
79
 Sedangkan Allah memberikan sebuah tugas yang tidak bisa binasa . . . 

Firman Allah adalah Kekal. Ia tidak dapat gagal. Ketika Dia berkata, 

“Bertambah banyaklah dan penuhilah bumi,” itu adalah maksud kekal 
Allah. Dengan melaksanakannya anda tidak dapat mati, karena itu adalah 

FirmanNya. Anda harus hidup. 
80
 Andaikata anak itu sudah dihasilkan dengan benar, maka tidak akan 

ada kematian; tetapi mempelai itu tidak dapat menunggu. 
81
 Itulah masalahnya di zaman ini. Anda menginginkan suatu make-up 

palsu dengan tempik sorak, melompat-lompat, berbahasa lidah, atau yang 

semacam itu, sebagai gantinya menantikan Firman Allah yang sejati itu 

untuk dimanifestasikan kepada Mempelai Wanita. 
82
 Mereka yang menerima Firman adalah Mempelai Allah yang sejati, 

melahirkan anak-anak. Mereka tidak dapat mati. Seorang anak yang 
dilahirkan oleh Mempelai pada Firman tidak dapat mati, karena Ia adalah 

Firman. Amin. Apakah anda memahaminya? Dia tidak dapat mati karena 

dia adalah . . . Anak itu tidak dapat mati karena dia adalah seorang anak 
Firman; dia adalah anak benih; dia adalah seorang anak yang kekal. 

Haleluya. 
83
 Tepat itulah Yesus Kristus dulunya, seorang Anak kekal yang 

diucapkan. Tidak perlu mati, tetapi Dia melakukannya untuk membayar 

hutang itu. Hanya dengan cara itulah hutang itu dapat terbayar. Tidak ada 
seorang pun yang lain yang bisa melakukannya; mereka semua sudah 

dilahirkan dengan persetubuhan, menurut si jahat itu, rencananya. Anda 
memahaminya sekarang? Paham? 
84
 Tetapi setiap orang, tidak peduli apakah dia paus, imam, uskup, siapa 

pun dia, dia mati karena dia seorang—dia adalah sebuah persilangan. Itu 

tepat. Dia dilahirkan antara Setan dan Hawa. Mereka boleh menyebutnya 

apa saja yang anda mau, itu adalah Setan dan Hawa. Firman yang asli 
tidak ada hubungannya dengan itu. Firman yang asli adalah Hidup. Dia 

menyilangkanNya dan itu menghasilkan kematian. 
85
 Dan ketika gereja di zaman ini yang sudah menyebut dirinya 
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Pentakosta, menyebut dirinya Baptis, apa saja yang mereka ingin, ketika 

mereka menyilangkan Firman ini dengan dokma, itu menghasilkan seorang 

anak yang mati. Dan dia tidak bisa memiliki hidup di dalam dirinya. Dia 
sudah mati, dan anak-anaknya mati. Allah berkata, “Aku akan 

melemparkannya ke atas ranjang keduniawian dan membunuh anak-
anaknya.” Wahyu 2:22 Allah sudah berkata demikian di Wahyu. Berapa banyak 

yang tahu bahwa hal itu benar? “Menaruh dia ke atas ranjang 
keduniawian,” itulah di mana dia berada, “dan membunuh anak-anaknya, 

yaitu dengan api.” Kita perhatikan di mana hal itu . . . Apakah yang terjadi 

dengan lalang yang ada di antara gandum itu? Dibakar. Matius 13:30 

86
 Oh, anda tidak bisa membuat Firman berdusta. Itu adalah Kebenaran. 

Kadang-kadang anda merasa keberatan, dan mungkin kita membuatNya 

salah. Tetapi jika anda mau menjaga supaya Firman tetap berjalan lurus, 
Firman akan berjalan satu dua, satu dua, terus satu dua. 

87
 “Melemparkannya ke atas ranjang keduniawian.” Ia tidak dapat 

menghasilkan apa pun selain anak-anak yang mati. Lantas jika sebuah 

denominasi hanya bisa menghasilkan seorang anak persilangan, kenapa 
anda ingin menjadi miliknya? 

88
 Nah, saudara-saudara, itulah alasan saya menentangnya. Dia adalah 

seorang sundal dari sejak mulanya. Alkitab mengatakan bahwa dia: 

seorang sundal. Wahyu 17:5 Itu adalah kata-kata yang jelas, tadi sudah saya 
katakan kepada anda bahwa saya akan berbicara jelas pada hari ini. 

Siapakah dia . . . Dia melakukan perzinahan rohani dengan menerima 
dokma dan kredo sebagai ganti Firman, mengajarkan kepada anak-

anaknya untuk melakukan hal yang sama. 

89
 Nah, anak-anaknya adalah berasal dari rahim itu, mati. Dia sudah pasti 

mati. Itu tepat sekali. Sama saja seperti setiap orang . . . Dengarkan, sama 
seperti setiap manusia yang fana yang keluar dari rahim seorang wanita 

pasti akan mati, jadi demikian pula akan terjadi kepada setiap orang yang 
dilahirkan oleh mereka akan mati, karena dia adalah sebuah persilangan, 

tidak sah, dan anak-anaknya adalah haram. Itu benar. Saya harap hal itu 

tidak melampaui pengertian anda. 

90
 Nah, dulu Yehova pernah memiliki seorang mempelai. Adam 

mempunyai seorang mempelai; Yesus dulu mempunyai seorang mempelai; 

Yehova memiliki seorang mempelai. Anda tahu itu? Dia harus 
menceraikannya. Dia menjadi seorang sundal, jadi Dia menceraikannya. 

Tepat itulah yang telah Dia katakan. Dia menjadi seorang sundal, pelacur. 

Apa yang menyebabkan dia melakukan hal itu? Saya berharap kita 
mempunyai waktu untuk membacanya. Saya mungkin mendiskusikan 

sebagian darinya beberapa saat lagi. Sekarang juga . . . Adalah di zaman 
Samuel ketika Israel mempunyai seorang raja, seorang Allah, dan ia adalah 
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seorang perawan. Ia akan menghasilkan orang penting. Dan apa yang 

terjadi? Ia mulai melihat-lihat ke sekitarnya dan melihat bangsa-bangsa 

lain yang mempunyai raja-raja, sehingga dia ingin menjadi seperti bangsa-
bangsa itu. 

Kalian Pentakosta, sudah murtad lagi, tepat itulah yang sudah kalian 

lakukan. 
91
 Si pengkhotbah tua ini duduk di sini, hampir 100 tahun usianya, pada 

hari ini, ketika Pentakosta dilepaskan pada masa itu, anda tidak dapat 

memberitahukan apa pun yang lain selain bahwa tidak ada organisasi. Dulu 
mereka tidak mau mendengarkan hal yang seperti itu. Mereka mengatakan 

bahwa hal-hal seperti itu berasal dari si iblis, dan orang-orang yang dulu 
itu benar. 
92
 Tetapi apa yang sudah anda lakukan? Anda sudah bertingkah-laku 

seperti gereja-gereja yang lain itu. Anda harus mengorganisasikannya. 

Lantas, seperti yang sudah Dia katakan, anda menarik pembatas di antara 

diri anda, pergi mengajarkan, “Jangan mengajarkan ini. Glori bagi Allah! 
Haleluya! Dengan cara ini,” dan melompat-lompat dan berbahasa lidah. 

Berkata, “Masukkan dia sebagai seorang anggota; dia sudah 
mendapatkannya.” Dia tidak dibaptis dengan benar, tidak juga dengan air 

atau pun dengan Roh. Dia sudah salah dan buah-buahnya 
membuktikannya; dia sudah mendapatkan jenis benih yang salah untuk 

bertumbuh. “Terpujilah Tuhan, saudara, kita akan menumpangkan tangan 

atas anda dan menjadikan anda seorang penatua. Saya beritahu siapa 
anda . . . Kita akan membangun organisasi di sini ini sampai organisasi ini 

menjadi lebih besar dari pada kelompok Perhimpunan Tuhan itu.” Begitulah 
cara dia berjalan. Bacalah sejarah gerakan Pentakosta dan coba lihat 

apakah hal itu tidak demikian, atau gereja yang mana pun. Baptis ingin 

mengalahkan Methodis. Methodis ingin mengalahkan Lutheran. Lutheran 
ingin mengalahkan Katholik. Mereka masing-masing ingin mengalahkan—

mengalahkan seseorang. Nah, itu adalah . . . Itulah roh organisasi. 
93
 Yesus berkata, “Tetapi hanya sedikit yang akan diselamatkan. Sesaklah 

pintu dan sempitlah jalan, dan sedikit orang yang akan mendapatinya.” 
Matius 7:14 Hanya sedikit. Jika Dia mengatakan sedikit, itulah Firman Allah, 

Benih itu, akan ada sedikit. Tidak akan ada seratus milyaran. Hanya akan 
ada sedikit yang akan mendapatkannya. Mereka yang sudah ditentukan 

untuk mendapatkannya, mereka mendengarnya. 

Hujan awal sudah diterbitkan sekarang. 
94
 Nah, dulu Yehova mempunyai seorang mempelai yang Dia kasihi, 

tetapi dia pergi melacur (Apa yang dia lakukan?) mencari kekuatan-

kekuatan yang lain dari dunia. 
95
 Dan apa yang Dia perbuat dengan nabi tua yang saleh dan diurapi ini? 
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Di mana Firman Tuhan datang kepada nabi. Amos 3:7; Yohanes 10:34,35 Dia 

membawa nabi tua itu . . . Samuel mendatangi dia; dia berkata, “Anak-

anak, berkumpullah di sekelilingku sebentar; aku ingin bicara dengan 
kalian, kalian semuanya. Untuk apa kalian menginginkan seorang raja? 

Yehova adalah Rajamu. 

96
 Untuk apa kalian menginginkan sebuah kredo? Alkitab adalah kredomu. 

Alkitab adalah Kebenaran. Kredo-kredo adalah dusta. Kalian akan mati, 

buatan manusia.” I Samuel 8:4-9 

97
 “Kredo Pengakuan Iman Rasuli,” tunjukkan hal itu kepada saya di 

dalam Alkitab. Siapakah yang pernah mendengar hal seperti itu? “Aku 
percaya kepada persekutuan orang-orang kudus.” Siapa pun orangnya 

yang percaya kepada persekutuan orang-orang kudus adalah seorang 
penganut kepercayaan. Persekutuan dengan orang-orang mati. Hanya ada 

satu Pengantara antara Allah dengan manusia dan itulah Kristus; dan Dia 

tidak mati, tetapi Dia hidup untuk selama-lamanya, dibangkitkan dari 
antara orang mati. Orang-orang Protestan menelan hal itu begitu saja 

dengan memakai baju pendeta dengan kerah putih dan saya tidak tahu 
apa lagi yang lain, dengan semua katekismus-katekismus gereja-gereja, 

menelannya begitu saja, sama persis. Mereka menyukainya, tentu, seperti 

orang-orang dunia lainnya. 

98
 “Oh, anda tahu, dulu kita adalah Pentakosta. Kita berdiri di sudut-sudut 

jalan dengan sebuah tamborin di tangan kami dan berdoa; dan para 

wanitanya berdiri di sana dan rambut mereka yang panjang tergerai dan 
memuji Tuhan dan hal-hal yang seperti itu.” 

99
 Oh, astaga! Anda tahu yang lebih baik dari pada mengatakan begitu. 

Mereka akan mentertawakan anda tepat di depan wajah anda, seorang 

Kristen yang sejati memang akan ditertawakan. Berdiri di sana dengan 
rambut pendek seperti itu dan dengan sebuah panci rias wajah yang besar 

seperti itu dan dengan dandanan seperti layaknya sebuah sosis daging sapi 
yang sudah dikuliti, dan pergi keluar seperti itu, dan menyebut diri anda 

dengan berada di luar sana sebagai orang kudus Allah? Anda tahu yang 

lebih baik dari pada yang itu. Dunia saja tahu yang lebih baik dari pada 
yang itu. Kasihan anda. Lebih baik anda tinggalkan sudut jalan itu . . . Jika 

anda tidak bisa menghasilkan lagi yang lebih baik dari pada yang dulu. 
Saya tidak mengkritik, saya tidak marah. Saya sedang memberitahukan 

Kebenaran kepada anda, dan anda akan mengetahui di hari-hari yang akan 

datang . . . Tetapi itu persis seperti yang sudah senantiasa terjadi; itu akan 
selalu dilewatkan dan kemudian mereka tidak akan melihatnya sampai itu 

sudah terlambat. Mereka selalu berbuat yang seperti itu. Mereka benar-
benar sudah melakukannya. 

100
 Mempelai Yehova ingin pergi melacur seperti bangsa yang lainnya, 
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seperti mereka yang lain. Itulah yang mempelai Kristus ingin lakukan. 
101
 Samuel tua, yang kepada siapa Firman datang . . . Yang kepada siapa 

Firman datang? Para nabi. Wah, nabi tua itu mendekati dan berkata, 
“Sekarang, tunggu sebentar, anak-anak. Untuk apa kalian ingin tampil 

seperti itu?” Katanya, “Pernahkah aku mengatakan sesuatu di dalam Nama 

Tuhan tetapi tidak terjadi?” Ingatkah itu? Berapa banyak yang pernah 
membaca hal itu? Tentunya anda pernah. “Pernahkah aku mengatakan 

sesuatu di dalam Nama Tuhan tetapi tidak terjadi? Dan hal yang lain, 
pernahkah aku pergi mengadakan perjalanan KKR besar, atau yang 

lainnya, dan mengambil semua uang kalian? Pernahkah,” dia berkata, 
“Pernahkah aku meminta apa pun . . .” Saya sedang berbicara tentang 

Samuel, seorang yang kepada siapa Firman Tuhan datang. Dia berkata, 

“Pernahkah aku meminta kalian untuk menerima—untuk memasukkan 
dengan begitu banyak dan melakukan anu-anu?” 
102
 “Tidak,” kata mereka, “tidak, anda tidak pernah melakukan hal itu. 

Anda tidak pernah mengatakan apa pun selain apa yang benar.” 

Dia bertanya, “Lalu kenapa kalian ingin tampil seperti itu?” 
103
 Dan ia berkata, “Samuel, kamu, kamu sungguh benar, tetapi kami 

menginginkannya bagaimanapun juga.” 

Begitulah tepatnya yang sudah dilakukan oleh gereja Pentakosta. 
104
 Itulah alasan saya tidak bergabung dengan mereka. Tentu, saya ingin 

tetap perawan di hadapan Allah dengan FirmanNya. Apakah mereka . . . 

Saya tidak perlu harus mengadakan pertunjukan-pertunjukan yang besar 
dan hal-hal yang seperti ini; saya sudah menolaknya. Saya tidak ingin 

membuat diri saya terikat. Itu bukanlah hikmat saya; itu adalah hikmat 

Allah. Jika saya harus pergi keluar sehingga saya bisa . . . istilahnya “orang 
yang berkeliaran di dekat seseorang dengan harapan untuk diikutsertakan” 

dengan orang-orang itu dan si Iblis dan memberitahu mereka, “Ya, saya 
harus punya banyak uang untuk sebuah siaran televisi, dan saya harus 

mendapatkan uang yang banyak untuk hal ini; anda harus membayar 

untuk itu,” saya pasti menyalahgunakan kekuasaan seperti itu juga. Tetapi 
saya tidak pernah mengatakan apa pun di dalam Nama Tuhan selain apa 

yang terjadi. Saya tidak pernah mengatakan apa pun kepada anda selain 
Firman. Ujilah diri anda sendiri. Pernahkah saya meminta anda untuk 

sesuatu? Tidak tuan. Tidak, Allah sudah mengatur untuk hal itu. Saya tidak 
perlu mempunyai program-program yang besar untuk didukung. Saya tidak 

mau memiliki itu. Setiap orang yang menjadi milik Allah akan 

mendengarkan Allah. Benar-benar merasakan pimpinan Roh ke mana 
harus pergi dan apa yang akan dilakukan dan melakukan hal itu. Itu saja 

yang diperlukan. Jagalah hal itu, bukan jumlah uang yang besar untuk 
membuat program dengan berjuta-juta dolar di dalamnya, jutaan dan 
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jutaan dan jutaan, dan sekarang ini beberapa dari mereka sedang 

membangun berjuta-juta dolar di dalamnya. 
105
 Saya—saya tidak merasa tersinggung dengan kritikan; Ia pantas 

menerima kritikan. Saya tidak ingin menyakiti perasaan siapa pun, tetapi 
saya lebih suka melukai perasaan seseorang dari pada melukai perasaan 

Allah. Jika Dia menugaskan anda dan mengutus anda kemari untuk 

melakukan hal-hal ini dan membuktikannya di antara orang-orang itu, 
maka anda seharusnya mendengarkannya. Saya sedang memberitahukan 

Kebenaran kepada anda. Allah sedang membuktikan bahwa itu adalah 
Kebenaran. Hanya oleh . . . Bukan hanya dengan tanda-tanda, tetapi Dia 

sedang membuktikannya dengan FirmanNya bahwa itu adalah Kebenaran. 

Itu tepat sekali. 
106
 Jadi mempelai Yehova pergi melacur, dan apa yang dia lakukan? Dia 

menghasilkan sekumpulan anak-anak haram lagi. Apakah itu benar? Kita 
tahu itu adalah Kebenaran. Bahkan harus diangkut oleh Raja Nebukadnezar 

dan seterusnya. 
107
 Mempelai Kristus melakukan hal yang sama. Apa yang terjadi? Tidak 

dapat menunggu. Oh, tidak. Huh—uh, benar-benar tidak dapat menunggu. 
Mereka harus membuat sesuatu. Mereka tidak dapat menunggu Roh Kudus 

datang dan masuk ke gereja. Nah, mereka harus mendapatkan yang lebih 
banyak lagi di dalam denominasi mereka. 
108
 Jika ia tetap dengan cara seperti ia yang dulu, 100 tahun yang lalu, 

atau 50 tahun yang lalu, ketika pertama kalinya Pentakosta dimulai di 

zaman yang terakhir ini, ketika Firman mulai diberitakan, jika ia tetap 

seperti itu, ia barangkali tidak akan mempunyai anggota lebih dari lima 
puluh orang pada masa ini. Itu benar. Tetapi mereka yang dulu dibasuh 

dengan darah. Mereka memiliki kuasa Allah di dalam diri mereka. Dulu 
dunia diguncangkan oleh kedahsyatannya akibat pengaruh yang kuat dari 

Firman yang menjadi daging yang diucapkan Kata demi Kata. 
109
 Tetapi di masa ini, wah, ia hanya sebuah gong yang berkumandang 

dan canang yang gemerincing. Itu benar. Hanya omong kosong belaka, 

bahan tertawaan, suatu hal yang memalukan bagi dunia, suatu yang 
memalukan bagi Tuhan. 
110
 Saya pergi ke suatu tempat, tiga saudara. Dua saudara dan saya pergi 

ke sebuah tempat di seberang Springfield, Missouri, di suatu pagi pada 

waktu sarapan, datang dari Arizona, dan seorang wanita yang ada di sana, 
di mana Saudara Wood menarik perhatian saya kepada hal itu, 

kelihatannya seperti Saudari kita Collins: berambut pirang, dengan 
gelungan rambut di belakang. Dan dia berkata, “Tidakkah dia nampak 

seperti isteri Saudara Willard Collins?” 
111
 Saya berkata, “Benar.” Di sinilah datang seorang wanita yang lebih tua, 
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dan saya berkata, “Saya membayangkan itu adalah ibunya. Lihatlah 

gelungan rambutnya yang besar itu.” Saya berkata, “Itu tepat ada di sini 

dengan Perhimpunan gereja Allah, kantor pusat Perhimpunan Allah; itulah 
di mana . . . alasan mereka seperti itu.” 
112
 Dan banyak saudari-saudari yang duduk di sana dengan rambut 

mereka yang digulung seperti itu [model rambut yang membuat kepalanya 

lebih besar dari aslinya—Ed.]; itu adalah para murid. Si kecil “Ricky” dan 
mereka semua ada di luar sana, anda tahu, bersikap tidak pantas; mereka 

semua membawa sebuah Alkitab yang dikepit di lengan mereka. Jadi kita 

memperhatikan mereka sampai mereka semua keluar, cekikikan, ketawa-
ketawa, bertingkah-laku persis seperti halnya orang-orang modern—itu 

adalah—itu adalah hasil panen Pentakosta yang muncul untuk esoknya, 
jika memang ada panenan. Kenapa? Kenapa? Kenapa? Karena itu adalah 

benih yang sudah ditabur. Tepat sekali. 
113
 Ketika dia keluar, mereka semua keluar, wanita ini berbalik lagi dan 

berkata, “Apa yang bisa saya lakukan untuk kalian semua?” 

Saya katakan, “Saya mau mengajukan sebuah pertanyaan kepada 

anda.” 

“Ya, tuan?” 
114
 Saya katakan, seperti seorang asing. Saya pikir tadinya dia mengenal 

kami. Dan saya katakan, “Bukankah yang di seberang sana itu adalah 
sekolah Alkitab?” 

Dia menjawab, “Ya, tuan, itu benar.” 
115
 Saya berkata, “Saya rasa anda mendapatkan banyak pekerjaan dari 

sana.” Nah, itu adalah Saudara Fred Sothmann yang duduk di sana dan 
Saudara Banks Wood, dua orang dari para bendahara dari gereja tersebut. 

Dan saya katakan . . . 

Dia berkata, “Ya, itu benar.” 

Saya berkata, “Saya kira anda milik yang di sana itu?” 

Dia menjawab, “Bukan,” katanya, “Maaf, bukan.” 
116
 Dan saya katakan, “Alasan saya tadi berpikir seperti itu adalah karena 

rambut anda yang panjang itu. Dan saya kira itu adalah ibu anda?” 
117
 Dikatakan, “Bukan, tuan”; katanya, “Dia hanya bekerja di sini.” Dia 

berkata, “Tidak, saya tidak . . .” katanya, “Saya suka rambut yang panjang. 
Saya sudah mempunyai seorang gadis kecil dan saya sangat 

menyarankannya supaya memiliki rambut yang panjang juga.” Dan 
katanya, “Suami saya suka rambut yang panjang.” 
118
 Saya katakan, “Tuhan memberkati dia.” Dan kemudian dia berkata, 

“Baiklah” Dia berkata . . . Saya berkata, “Wah, itu aneh. Apakah mereka itu 
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murid-murid di sini, gadis-gadis dengan potongan rambut yang pendek 

seperti itu, seperti ibu negara itu?” 

“Benar.” Ketika kami berjalan . . . 

Saya berkata, “Terima kasih”. 
119
 Berjalan keluar. Saya katakan, “Allah menempatkan wanita itu di situ 

untuk suatu teguran keras terhadap sekelompok anak yang terlahir haram 

yang ada di seberang jalan itu.” Itu benar. 
120
 Haram, mengikuti hal-hal duniawi! Berapa banyak wanita yang seperti 

Izebel, ibu negara di negeri itu, berapa banyak dari mereka yang menurut 

anda ada di surga pada malam ini, pada hari ini? Paham? Paham? Hal-hal 
duniawi! “Jika kamu mengasihi dunia atau hal-hal duniawi, kasih akan Allah 

bahkan tidak ada di dalam dirimu.” I Yohanes 2:15 Begitulah . . . Apakah itu? 
Panenan esok hari yang terbaik di Pentakosta, kegerakan yang terbesar di 

negara itu. Jadi begitulah. Begitulah mempelai itu. Tidak mengerti saya. 

Baiklah. 
121
 Apa yang sedang dia coba untuk dia lakukan? Oh, dia membuat 

sebuah lompatan-lompatan kecil di atas mimbar, bukan untuk mengolok-

oloknya; itu tidak menjadi masalah. Dia membuat sesuatu yang lain. 
Kenapa? Untuk mendapatkan anggota-anggota di dalam gereja. Apa yang 

terjadi? Dia hanya tidak dapat menunggu. Paham? Dia tidak dapat 
menunggu Allah untuk melakukannya. Mereka harus mendapatkan 

anggota-anggota di sana di mana saja. Jadi mereka mengatakan kepada 

anggota-anggotanya, “Kalian harus melakukan hal itu,” dan begitulah 
mereka berjalan. Nah, di situlah benih itu langsung muncul. Anda harus 

melakukannya. 
122
 Saya adalah seorang misionaris. Saya sudah pernah melihat orang-

orang Afrika mengambil darah seekor binatang dan mencurahkannya ke 

atas diri mereka sendiri seperti begini, telanjang bulat, laki-laki dan wanita. 
Mengecat wajah mereka. Dari situlah itu berasal; rias wajah berasal dari 

ciri seorang penyembah berhala, bukan untuk kita sebagai manusia, orang-

orang Kristen, orang-orang percaya: tidak pernah ada dulunya. Bukankah 
hanya ada satu orang wanita saja di dalam seluruh Alkitab yang pernah 

merias wajahnya, itulah Izebel, seorang iblis. II Raja-Raja 9:30 Jadi pada waktu 
itu dia . . . Mereka merias wajah mereka, benda-benda yang besar dan 

panjang ada di telinga mereka seperti balok kayu, orang-orang Zulu. Itu 
adalah sebuah balok kayu, membuat daun telinga mereka menjadi 

memanjang ke bawah. Kadang-kadang merobek bibir mereka dan 

menjulurkannya. Mengira hal itu kelihatan indah. Menaruhnya ke atas dada 
mereka dan di sekitar kaki mereka dan seterusnya, darah, dan kemudian 

mengambil dan membuat garis-garis seperti seekor zebra, dan bersorak-
sorak, menari di dalam roh, dan berbahasa lidah, dan menyembah iblis-
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iblis. Bukti awal Roh Kudus? 
123
 Saya sudah pernah ke India ketika mereka mengadakan pertunjukkan 

orang-orang yang berjalan di atas api dan lain sebagainya dan ketahuilah 
bahwa itu benar terjadi. Sebuah berhala yang besar sekali ada di situ 

dengan batu-batu delima ada di telinga sebagai anting-anting dan hal-hal 

yang seperti itu, dan mereka memasang siksaan-siksaan dan menusukkan 
benda-benda menembus daging mereka, dan—dan memukul-mukul diri 

mereka sendiri, dan menjahit bibir-bibir mereka jika mereka sudah 
berbohong, dan melakukan penyesalan, dan menusukkan sebilah pedang 

menembus bibir mereka di sini atau menembus dagu mereka terus sampai 
ke hidung dan menjulurkannya seperti itu; mengambil kail ikan yang besar, 

dengan sebuah—seperti bola-bola di pohon Natal, pergi dan mengisinya 

dengan air sampai penuh dan mencantelkan ribuan bola itu ke tubuh 
mereka, langsung menembus daging, dan pergi ke sana dan menari-nari 

mengelilingi berhala ini, dan membunuh seekor kambing, dan melakukan 
penyembahan seperti ini, dan berjalan melintasi api yang sangat panas 

tanpa sedikit pun hangus. Beberapa dari anda orang-orang Pentakosta 

mencobanya. 
124
 Tetapi itu dulu dilakukan, anak-anak Ibrani itu, tetapi mereka tidak 

pernah mencobai Tuhan Allah; mereka hanya terlempar masuk ke 

dalamnya. Mereka dulu tidak mencoba untuk memanufaktur sesuatu. 
125
 Itulah masalahnya dengan organisasi-organisasi Pentakosta pada masa 

ini. Mereka sedang memanufaktur sesuatu. Mereka tidak dapat menunggu. 

Oh, Tuhan, mereka benar-benar tidak dapat menunggu, sehingga mereka 
melakukan percabulan. Amin. Lalang-lalang akan memanufaktur sesuatu, 

dan apa yang dihasilkannya? Seperti yang ia hasilkan pada pertama 
kalinya, mempelai yang pertama itu. Mereka tidak dapat menunggu. 
126
 Dia membawa kematian melalui seorang anak yang terlahir haram, di 

mana kita semua adalah anak-anak yang berasal dari padanya. Tetapi Allah 
datang di dalam daging untuk memberikan kepada kita kelahiran yang lain 

untuk membawa kita kembali menjadi anak-anak laki-laki dan anak-anak 

perempuan Allah yang asli. Paham? Jadi begitulah. Sperma kehidupan 
Hawa tidak pernah jadi. Itu tidak pernah jadi. Kenapa? Dia 

mencampurkannya, menjauhkannya. Sebagai gantinya Adam menghampiri 
dia sebagai seorang mempelai ketika waktu yang ditentukan itu tiba, sama 

seperti Kristus yang dulu hendak menghampiri kelompok itu  . . . Kristus 

sudah hendak datang kepada gerejaNya; Dia sudah berjanji untuk 
melakukannya. 
127
 Allah sudah berjanji untuk membuat bertambah banyak, tetapi mereka 

harus menunggu sampai waktunya Allah. 
128
 Itulah masalahnya di zaman ini. Mereka tidak mau menunggu 
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waktunya Allah. Mereka ingin mendapatkan sesuatu yang lain, dan dengan 

demikian si iblis sudah menempatkan hikmat itu tepat di sana untuk 

memberikannya kepada mereka: “Buatlah sebuah organisasi; buatlah yang 
lebih besar dari yang lainnya.” 

129
 Sekarang, apakah anda mengerti kenapa saya menentangnya? Tentu, 

saya menentangnya dengan segala sesuatu yang ada di dalam diri saya. 
Sepanjang Firman ada di situ, Ia akan selalu menentangnya. Allah 

menentangnya. Allah sudah berkata Dia menentangnya. Itu benar. 

130
 Benar-benar tidak dapat menunggu, jadi sperma si Hawa tidak pernah 

jadi. Bercampur dengan dusta si Setan, mempelai Adam yang cantik itu 
menjadi tercemar. Dan demikian pula Mempelai Kristus. Mempelai itu, apa 

yang membuat dirinya tercemar, mempelai Adam, sekarang? Karena dia 
tidak pernah tinggal dengan Firman Allah. Apakah itu benar? 

131
 Saya bertanya. Nah, jika memang tidak demikian, jangan 

mengatakannya; tetapi jika itu benar, katakan. Alasan bahwa Allah . . . 

Alasan bahwa mempelai Adam . . . Ada tiga: Adam, Kristus, Allah. Alasan 
bahwa mempelai Adam tidak pernah melahirkan anak kehidupan yang 

benar adalah karena dia tidak percaya kepada Firman Allah. Jika itu benar, 
katakan “Amin.” [Jemaat mengulangi, “Amin.”—Ed.] Alasan bahwa isteri 

Yehova diceraikan, atau mempelaiNya, adalah karena dia menolak Firman 

Allah, Nabi itu. Apakah itu benar? Alasan bahwa mempelai Kristus 
dipisahkan di dalam perceraian adalah karena dia menolak Firman Allah, 

seperti yang Hawa lakukan, seperti yang pernah mereka lakukan; tepat, 
semua sundal-sundal itu, semua sudah tercemar. Suami mereka tidak 

dapat menghampiri diri mereka. Mereka sudah mengandung sebelum 

suami mereka menghampiri diri mereka. Oh, Tuhan, apakah hal itu bukan 
suatu pemandangan yang menyedihkan. Demi merenungkan seorang 

pemuda datang kepada seorang wanita dan mendapati wanita tersebut 
sudah mempunyai benih seorang laki-laki lain di dalam dirinya. Sungguh 

menyedihkan. Itulah yang sudah Allah temukan. Itulah yang sudah Adam 
temukan. Itulah yang sudah Kristus temukan. Oh! Ya. 

132
 Tidak pernah mau tinggal dengan Firman dan menyebabkan suatu 

kondisi persilangan. Itulah yang Israel lakukan. Lihatlah di mana ia berada? 

Itulah yang sudah mempelai Kristus lakukan. Lihatlah di mana ia berada? 
Langsung kembali seperti mereka yang lain. 

133
 Mempelai Pentakosta Kristus sudah melakukan hal yang sama. Dia 

tidak dapat menghasilkan anak-anak rohani Firman, sebab dirinya adalah 

sebuah persilangan. Bagaimana mungkin dia bisa menghasilkannya 
sedangkan dia sudah menyilangkan dirinya dengan denominasi-

denominasi? Bergabung dengan mereka dan segala sesuatunya menjadi 
sama seperti mereka, bersama dengan Dewan Gereja-gereja dan yang 
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lain-lainnya, benar-benar sebuah persilangan sama seperti mereka yang 

lain. Bagaimana mungkin dia melakukannya? Dia tidak bisa. 
134
 Nah, saya benar-benar mempunyai banyak hal untuk disampaikan, dan 

saya benar-benar harus segera menyelesaikan hal-hal ini. Saya—saya . . . 

Tiap-tiap hal itu ingin saya khotbahkan. Paham? Sekarang perhatikan. 
135
 Mempelai yang sejati itu, haleluya, akan ada satu mempelai. Kenapa? 

Dia sudah ditentukan. Dia tidak akan didenominasikan, karena Dia 

ditentukan. Dia tidak perlu khawatir dengan suatu denominasi; Dia sudah 

ditentukan untuk menempati posisi itu. Lihat, seperti Maria . . . 
136
 Saya ingin anda memahami hal ini sekarang dan jangan gagal. Apakah 

anda siap? Katakan, “Amin.” [Jemaat mengulangi, “Amin.”—Ed.] 
137
 Ketika Kristus datang kepada MempelaiNya, Dia akan merupakan 

seorang perawan seperti Maria, sebab Allah tidak akan mendatangkan 
Kristus melalui rahim seorang sundal, dan begitu pula Dia akan 

mendatangkan Mempelai Wanita itu. Tuhan tidak bisa mendatangkan 
FirmanNya melalui seorang sundal atas FirmanNya. 
138
 Itu adalah kata-kata yang mengerikan, tetapi itulah yang Alkitab 

katakan. Saya mengatakan apa yang Ia katakan sebab hal ini harus 

dipahami. 
139
 Mempelai yang sejati dan dibuktikan itu, seperti Maria, akan 

mempunyai sebuah rahim seorang perawan bagi Mempelai Wanita Firman, 

yang adalah Kristus. Ketika Kristus, Firman itu, datang kepada Mempelai, 
Ia akan menjadi sama seperti Dia: seorang perawan oleh Firman. O Tuhan! 

Saya harap—saya harap itu akan dimengerti, Saudara Neville. Saya . . . 
140
 Paham? Paham? Saya harap anda mengerti. Siapakah Dia dulu? 

Firman, Firman Allah. Pada jubahNya Dia memiliki sebuah Nama yang 
tertulis, “Firman Allah.” Wahyu 19:16 Pada mulanya adalah Firman, dan Firman 

itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman adalah Allah. Dan Firman . . . 
menjadi manusia, dan tinggal di antara kita.” Yohanes 1:1,14 Dia adalah Allah, 

dan Allah adalah Firman. 
141
 Dan ketika MempelaiNya datang, Ia akan menjadi produk yang sama 

sebagaimana Allah itu sendiri: perawan. Apakah dulu Kristus milik sebuah 
denominasi? Apakah dulu Yehova milik sebuah denominasi? Mempelai 

WanitaNya pun tidak. Dia adalah bagian dari diriNya. Mempelai Wanita 

tidak butuh dokma; Dia tidak mau memiliki apa pun. Dia akan mutlak 
seorang perawan. Dengan apa? Dengan Firman. Amin. Dia akan menyela 

setiap Firman Allah dengan sebuah kata “Amin. Amin. Oh, jadilah padaku 
menurut perkataanMu. Amin.” Lukas 1:37 Oh, bukan main. Jadi begitulah. 

Menyela Firman Allah . . . 
142
 Memiliki rahim seorang perawan. Bagaimana dia akan keluar? Rahim 
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seorang perawan, Firman. Bagaimana Yesus dulu keluar? Rahim seorang 

perawan. Paham? 

143
 Ketika Adam menghampiri isterinya, dia sudah mengandung. Isterinya 

sudah melakukan sesuatu. Dia sudah tercampur. Dia benar-benar 

menyilangkan anak itu, dan itu mati. Tetapi ketika Yusuf menghampiri 
mempelainya, dia sudah mengandung, tetapi dengan Kehidupan. Isteri 

Adam, atau mempelainya Adam, ketika Adam, sebelum mereka bersatu, 
sama seperti Yusuf dan Maria, sama seperti Kristus dan gereja sekarang     

. . . Tidakkah anda memahaminya? Paham? 

144
 Dan sebelum mereka bersatu, Adam dan Hawa, dia sudah hamil 

dengan sebuah benih yang rusak dari ular itu; dan ketika Adam 

menghampiri isterinya dia mendapati bahwa isterinya sudah mengandung 
kematian. Paham? Kematian, bagaimana? Secara rohaninya, secara fisik 

mati. 

145
 Tetapi ketika Yusuf, manusia itu, menghampiri isterinya . . . Glori! 

Hampir tidak bisa memeluknya. Dia sudah hamil dengan Kehidupan, 

Firman Allah, daging di dalam rahimnya. 

146
 Membawa kembali Firman yang diucapkan itu, membawa kembali 

Firman Allah itu yang adalah Firman ini, datang melalui rahim seorang 

manusia. Amin. Bagaimanapun juga Allah akan melakukannya. Dia 
mengucapkannya, dan itu harus terjadi demkian. Oh, glori. Amin. Itulah 

Allah kita. Oh, itu sungguh dalam, saudara-saudara, jika anda bisa 
menelannya, anda bisa memahaminya. 

147
 Itulah di mana Dia menemukan mereka. Ketika—ketika Adam 

menghampiri isterinya, dia sudah mengandung dengan benih yang salah. 
Ketika Yu- . . . Benih itu mati. Ketika Yusuf menghampiri isterinya, dia 

sudah mengandung. Nah, apa penyebab kehamilan yang berbeda itu? 
Karena isteri Adam meragukan Firman. Apakah itu benar? Mempelai Yusuf 

percaya kepada Firman. Itulah perbedaannya. 

148
 Jadi kalau begitu apakah itu? Itulah Firman. Oh, Firman yang mulia itu. 

Itu adalah . . . Dunia ini dibentuk oleh Firman Allah. Haleluya. Di situlah 

saya tinggal. Biarlah semua denominasi dan segala sesuatu yang lain jatuh 
dan melakukan apa yang mereka mau lakukan. Di atas Firman itu saya 

berdiri. 

149
 Itulah kenapa saya sudah melakukan apa yang sudah saya lakukan. 

Itulah kenapa saya sudah menjatuhkan denominasi-denominasi. Anda 

berkata, “Wah, dia hanyalah seorang yang merusak gereja-gereja.” Mereka 
berkata yang sama tentang Tuhan kita. Setiap kali mengatakan begitu. 

Paham? 

150
 Nah, sekarang, dia mendapati mempelai itu. Kristus menghampiri 
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MempelaiNya. Apa yang Dia temukan pada dirinya? Hal yang sama. 

Kenapa? Ketika pertama kalinya dia mulai . . . Sekarang, dengarkan, saya 

tidak ingin anda melewatkan hal ini. Ketika dia memulai, dia adalah 
seorang perawan. Dia akan menjadi baik. Dia langsung muncul di gereja 

mula-mula itu. Itu sungguh mengagumkan. Allah memberinya seorang 
Mempelai, dan apa yang Mempelai itu perbuat? Jika anda tahu sejarah, 

tahun 606 dia langsung jatuh di situ dan dirinya mengandung dengan 
dokma Roma, sebuah organisasi. Dan sejak dari situ, ibu sundal itu yang 

ada di dalam Alkitab itu melahirkan gereja-gereja, dan mereka adalah para 

pelacur, yang adalah seorang sundal. Itu adalah Protestan, karena mereka 
semua langsung terlahir dari dia dan mereka masing-masing mengambil 

barangnya sendiri, organisasi. Nah, apakah anda mengerti kenapa saya 
menentangnya? Baiklah. 

151
 Nah, sebab kelahiran dari Firman itu adalah Kristus, tidak tercemar 

dengan denominasi-denominasi. Gereja mula-mula, bukan denominasi-

denominasi, Firman dan Roh saja yang diairi. Saudara, . . . Allah 

meletakkan Firman seperti itu, dan Roh Kudus mengairiNya, dan di situlah 
dia tampil. Dia melahirkan anak-anak, tentu saja. 

152
 Tetapi gereja yang ini tidak bisa melahirkannya. Dia sudah terlalu 

berdenominasi. Nah, dia tidak dapat melakukannya. Dia sudah 

mendapatkan dunia yang sudah bercampur dengan dirinya. Lihatlah apa 
yang sudah mereka lakukan, sekarang. Sekarang apa? Allah sudah 

menegaskan FirmanNya melalui tubuhNya. Benarkah itu? 

153
 Waktu itu dia pergi melacurkan diri seperti isteri Adam di taman Eden, 

dan isteri Yehova melakukan itu di zaman Samuel, yaitu mengambil 

seorang raja, menceraikan Allah, Suami yang ditunangkan kepada dirinya, 
dan FirmanNya, dan nabiNya, penyambung lidahNya bagi FirmanNya, dan 

pergi melacurkan diri seperti bangsa-bangsa yang lain itu; dan Allah 
menceraikan dia. Hal yang sama yang sudah Dia lakukan di zaman ini: 

tindakan yang sama. 

154
 Anak-anak mempelai itu melakukan percabulan, paham, dengan 

mempelai itu. Anak-anak Allah . . . mempelaiNya dari Pentakosta, perawan 

Firman itu, telah pergi melacur dan melakukan percabulan persis seperti 
yang isteri Adam lakukan, persis seperti yang telah dilakukan oleh isteri 

Yehova; dan inilah Anak-anak isteri itu, dia pergi melacur, melakukan 
percabulan dengan dewa-dewa Roma; jamak, allah-allah! Dan demi 

kekasih-kekasihnya, dewa-dewa Roma itu, mencoba mengambil suami bagi 

dirinya dan membagi Dia menjadi tiga untuk menyenangkan kekasih-
kekasihnya. Allah menaruh belas kasihan atas mereka. Tentu. Mereka 

mempunyai ratusan dewa, oh tentu, Astarte sang dewa matahari, dan 
Baalim dewa matahari, dan ratu surga, dan semua dewa yang ada di sana 
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itu. Jadi mempelai itu, demi untuk menyenangkan kekasih-kekasihnya yang 

mempunyai reputasi buruk. 
155
 Bukankah Allah berbicara di Kidung Agung dan mengatakan tentang 

bagaimana isterinya itu yang bukan lain hanyalah seorang pelacur dan 

secara terang-terangan membuka dirinya setiap saat dan menerima setiap 

kekasih yang datang kepadanya. Saya katakan dengan terus terang, tetapi 
itulah yang Alkitab katakan. Setiap laki-laki yang ingin bergaul dengannya, 

bisa menggaulinya. 
156
 Itu sama dengan yang sudah dilakukan oleh mempelai Kristus: 

membuka dirinya bagi setiap hal yang kotor, kebiasaan najis dari setiap 

organisasi yang pernah mereka miliki, melakukan hal yang sama. 
157
 Saya akan mendapat kritikan untuk hal ini. Itu tidak apa-apa; saya 

akan diberkati untuk hal itu juga. Tetapi itu akan merupakan Kebenaran, 

Kebenaran Allah, karena Dia ingin hal itu disampaikan, dan di sinilah . . . 
Saya sedang mengusahakan yang terbaik untuk dapat mengatakannya. 

Paham? 
158
 Dia berusaha untuk menyenangkan kekasihnya yang banyak itu. Uh-

huh. Dengan berbuat begitu dia menyilangkan, mencoba untuk 

menyilangkan dengan kekasih-kekasih mereka, Firman Allah; itu tidak akan 

bekerja, jadi dia berkata, “Cela hal itu,” dan membuat Firmannya sendiri. 
Nah, dia mengklaim dirinya adalah Firman itu sendiri. Jadi jangan biarkan 

Katholik . . . Jangan biarkan Protestan mengatakan bahwa itu adalah 
Katholik, dua-duanya sama saja, melakukan hal yang sama di dalam 

dewan gereja-gereja mereka sendiri: melacur. Tidak heran mereka disebut 
para pelacur. Itu kasar, bukankah begitu? Hal itu mencabik-cabik kulit 

punggung anda, tetapi kadang-kadang, hal yang seperti itulah yang perlu 

dilakukan untuk membangunkan anda. Paham? Benar. Tepat itulah yang 
dia lakukan. Dia meninggalkan Yesus, Firman-Suami. 
159
 Dan seperti Samuel, mereka meninggalkan Samuel dan mengambil 

Saul, meninggalkan nabi yang diurapi dengan Firman itu dan mengangkat 
seorang raja dengan sebatang tongkat kerajaan; sedangkan pada akhirnya 

ia pasti akan datang kepada tongkat kerajaan dari sang Raja itu di 
Milenium, tetapi sekarang dia sudah menolak . . . Allah beralih ke bangsa-

bangsa Kafir demi seorang Mempelai. Apakah itu benar? Itulah Firman. 
160
 Nah, dia sudah meninggalkan Yesus, Firman itu: Yesus, Firman, dan 

menikah dengan laki-laki lain yang disebut paus dengan dokma. Nah, dia 

sudah tidak memiliki Yesus; dia sudah mendapatkan seorang paus. Nah, 

kita belum mendapatkan . . . Protestan sudah tidak memiliki Yesus; ia 
sudah mendapatkan sebuah denominasi, hal yang sama, sebuah patung 

yang dibuat bagi binatang itu. Jadi dia tidak dapat membuat Firman 
melahirkan anak-anaknya, tidak satu pun dari mereka. Dia adalah pelacur 
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itu sendiri. Alkitab mengatakan bahwa demikianlah dia. Dia memegang 

sebuah cawan di tangannya dan sedang menyebarkan doktrinnya kepada 

orang-orang yang adalah kekejian kenajisan dari perzinahannya. Apakah 
perzinahan? Kehidupan yang najis. Dan demi doktrinnya itu dia 

memberikan kepada orang-orang, adalah kenajisan dari perzinahannya. 
Dan raja-raja di bumi dan semua orang dibuat mabuk dengan anggur 

perzinahannya. Wahyu 17:1-5 Tepat sekali. Lihatlah mereka. Astaga, mereka 
akan memotong leher anda dalam sekejap demi hal itu, bukan hanya 

Katholik, tetapi Protestan juga. 
161
 Dengarkan, kalian Methodis. Siapa yang membunuh Joseph Smith? 

Nah, burung gagak. Meskipun saya tidak percaya kepada doktrinnya, 

begitu juga saya tidak percaya kepada doktrin-doktrin anda. Bukan itu, 

itulah anda. Itulah alasannya . . . Joseph Smith sudah banyak 
memberitakan kepercayaannya di sini di negara ini seperti yang kalian 

lakukan, tetapi kalian membunuhnya di Illinois: menembak dia tanpa 
alasan, karena dia mempunyai sesuatu yang sedikit berbeda. Lantas kalian 

berteriak-teriak tentang Katholik. Keluarlah dari kumpulan omong kosong 

itu, kalian Methodis, yang ditentukan bagi Kehidupan Kekal. John Wesley 
akan keluar dari kuburnya, kalau anda berkelakuan seperti itu. Tentu dia 

akan bangkit. John Wesley tidak pernah mendirikan gereja yang seperti itu. 
Sekumpulan “Ricky” dan “Elvis” yang mendirikannya sesudah John Wesley 

meninggal. Itu benar. Bukan John Wesley. 
162
 Bukan orang-orang Pentakosta yang mula-mula yang pernah 

menghasilkan yang sedemikian rupa seperti ini. Itu adalah kelompok yang 

sama sesudah orang-orang ini meninggal. Itu benar. Yesus Kristus tidak 

mau mendirikan sesuatu seperti yang kita punyai sekarang ini yang disebut 
Pentakosta; begitu pula dengan Roh Kudus. Tetapi ini adalah sesuatu yang 

sudah anda dapatkan di sini sebagai gantinya. 
163
 Tetapi Roh Kudus adalah sesuatu yang tidak bisa mereka bunuh. Ia 

akan mengambil seorang Mempelai Wanita bagaimanapun juga. Roh Kudus 

akan mengambil seorang Mempelai bagaimanapun juga. Dia berkata Dia 
akan melakukannya: sudah menentukan dia. 
164
 Dia sudah meninggalkan Yesus, Firman-Suaminya untuk menikahi 

seorang paus, sehingga dia tidak dapat memberikan kelahiran, kelahiran 
rohani; dia hanya bisa melahirkan denominasi sekarang ini; dia sudah 

mendapatkan banyak benih dari padanya. Dia tidak dapat memberikan 

kelahiran rohani. Dia, karena dia adalah seorang pelacur. Hal yang bisa dia 
berikan hanyalah kehidupan denominasi dan banyak propaganda. 
165
 Gereja Katholik sendiri didirikan di atas sedikit takhyul Kekristenan 

dan—dan sekumpulan faham Roma. 
166
 Dan gereja Pentakosta sama buruknya: sebuah kumpulan orang yang 
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melompat-lompat dan bersorak-sorak dan berbahasa lidah dan hal-hal 

yang seperti itu. Kalau keduanya dibandingkan: cukup keras untuk 

melawan sebuah gergaji mesin dan mengeluarkan anda dari jemaat 
mereka. Seandainya pun Allah masuk ke sana dan membangkitkan orang 

mati, jika anda tidak setuju dengan mereka, mereka akan mengusir anda, 
jika anda bukan milik organisasi mereka. 
167
 Nah, si “ibu pelacur” tua ini, saya akan kembali kepadanya untuk 

beberapa saat, dia menyatakan berkuasa untuk mengampuni dosa-dosa, 
tetapi anda tidak dihakimi oleh pernyataan-pernyataan anda; anda tidak 

dikenal melalui pernyataan-pernyataan anda. Anda dikenal melalui 
perbuatan-perbuatan anda. Bagaimana mungkin dia mengampuni? Lihatlah 

dia. 
168
 Ketika Yesus melakukan hal yang sama, mereka . . . Berkata, 

“Salahkan Aku; tunjukkan kepadaKu di mana Aku tidak percaya kepada 

Firman.” Yohanes 8:46 Dia menyatakan berkuasa untuk mengampuni dosa-
dosa, padahal itu hanya datang melalui Firman. Itu benar. Hanya Allah 

yang bisa mengampuni dosa-dosa. Apakah itu benar? Bukankah orang-

orang Farisi itu berkata begitu? Apakah pikiran itu, masalahnya dengan 
kumpulan orang munafik yang buta itu. Kenapa? Karena mereka tidak 

melihat itu adalah Firman yang sedang berdiri bersama dengan mereka. 
Dia adalah Firman. Glori bagi Tuhan. Itulah alasan Dia bisa mengampuni 

dosa-dosa. Dia adalah Allah. Dia adalah Firman yang dimanifestasikan. 
169
 Nah, gereja Katholik mengatakan bahwa Yesus memberi kuasa kepada 

mereka. Dia sudah memberikannya. Dia memberikan kuasa kepada gereja 

itu. Itu benar. Kita percaya hal itu. 
170
 Semua putri-putrinya adalah pelacur. Semua putri-putrinya, putri-putri 

denominasinya, adalah para pelacur. “Saudara Branham, itu adalah sebuah 

perkataan yang mengada-ada.” Nah, itu bukanlah perkataan saya; itu 
adalah FirmanNya. Tepat sekali. Bukan perkataan saya; itu perkataanNya. 

Baiklah. 
171
 “Bagaimana,” anda berkata, “bagaimana mereka, bagaimana mereka 

menjadi pelacur-pelacur? Wah, mereka adalah orang-orang yang baik, anu-

anu.” 
172
 Saya tidak mengatakan tentang hal itu. Saya tidak mengatakan siapa 

mereka. Saya tidak mengatakan bahwa orang-orang Katholik bukanlah 
orang-orang yang tidak baik, mereka baik sama seperti yang lainnya. 

Mereka adalah manusia biasa seperti kita. Tetapi dalam hal gereja tua itu, 

ia salah. Orang-orang Protestan benar-benar sama baiknya . . . Orang-
orang Methodis sama baiknya seperti orang-orang Baptis, atau pun orang-

orang Pentakosta, atau pun orang-orang yang lainnya. Mereka semua 
sama. 
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173
 Tetapi tentang hal itu adalah, kalau begitu bagaimana dia bisa menjadi 

seorang pelacur? Kenapa? Berikan kepadanya pengujian Firman. Begitulah 

bagaimana anda mengetahuinya. Uh-huh. Ujilah dia sekali saja dengan 
Firman dan lihat apa yang dia katakan, “Oh, tentu, kami diajar di seminari 

bahwa masa-masa itu tidak . . . Itu adalah suatu . . . Dulu memang begitu 
caranya, tetapi, huh, itu cara yang dilakukan di zamannya para rasul. Itu 

hanyalah untuk para rasul saja.” Kalian yang disebut sebagai Gereja Kristus 
“katakanlah kalau Alkitab mengatakan dan diamlah kalau . . .” Saya akan 

suka untuk mendengarkan anda benar-benar berbicara sekarang ini. Uh-

huh. Uh-huh. Uh-huh. Tidak. Diamlah anda. Firman Allah membungkamkan 
segala sesuatunya, saudara. Tidak ada manusia yang dapat membual. Itu 

benar. 
174
 Semua putri-putrinya adalah pelacur. Bagaimana? Dengan cara yang 

sama seperti mami mereka: melakukan perzinahan rohani yang menentang 

Firman. Begitulah bagaimana gereja Katholik menjadi seorang sundal. 
Begitulah bagaimana putri-putrinya menjadi pelacur: hal yang sama, 

perzinahan rohani yang menentang Firman. 
175
 Dia dan putri-putrinya mempunyai rahim persundalan. Hanya kematian 

yang bisa datang dari mereka. Allah tidak dapat mendatangkan kehidupan 

melalui kematian, dan apa saja yang terlahir mati tidak hidup. Dan 

dapatkah seorang . . . Seperti yang Ayub katakan, “Dapatkah kamu 
mendatangkan hal yang baik dari suatu yang najis? Tidak sama sekali.”  
Ayub 14:4 Benar. Baiklah, bagaimana dia bisa memberikan kelahiran bagi 
dirinya sedangkan dirinya sendiri mati? Bagaimana mungkin dia perawan 

sedangkan dia adalah seorang sundal? Nah, jadi begitulah. Begitulah 

keseluruhannya. Oh, bukan main! 
176
 Sekarang kita akan menyinggung sesuatu yang dalam, penuh vitamin 

dari Kejadian sampai Wahyu. Perhatikan. 
177
 Dan dia dan putri-putrinya mempunyai sebuah rahim sundal. Hanya 

kematian yang dapat datang dari mereka. Jika anda ingin bergabung 

dengan organisasi itu, menyangka bahwa anda baik-baik saja, anda lihat di 

mana anda sedang mendarat. Anda tepat sedang mendarat di tengah-
tengah kematian. Tepat sekali. Jika anda tidak bisa melihat hal itu 

sekarang ini, anda buta secara rohani. Paham? 
178
 Nah, mari kita kembali sekarang dan meneruskan lagi dan menuju 

kepada sesuatu. Anda ingat apakah kebaktian hari Minggu yang lalu? Pintu 

Gerbang ke Jiwa. Anda ingat? Nah, ada sebuah rahim secara fisik; ada 
sebuah rahim bagi roh itu. Apakah anda percaya itu? Ada sebuah rahim 

rohani dan rahim jasmani. Dan pikiran adalah rahim bagi roh itu. Kenapa? 
179
 Nah, ingat, saya sudah memberitahu anda hari Minggu yang lalu dan 

menggambarnya di sini untuk anda. Ada lima indera dari luar yang 
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memasuki benih ini: pelihat, perasa, peraba, penciuman, dan 

pendengaran; lima yang di dalam sini: nurani, dan—dan seterusnya, ada 

lima dari dalam. Nah, di sisi kehidupan hanya ada satu. Itulah yang 
menjadi dasar anda tentang kebebasan memilih untuk menerima, 

memasukkan, atau membiarkan pergi. Paham? 
180
 Begitulah bagaimana percabulan itu . . . [Kosong pada kaset—Ed.] 

Sebentar saja. [Kosong pada kaset—Ed.] 
181
 Begitulah bagaimana percabulan dilakukan secara rohani. Ketika anda, 

mengetahui yang lebih baik melalui Firman Allah, melalui hubungan pikiran 
itu, memasukkan sebuah dusta dari si iblis yang bertentangan dengan 

Firman Allah. 
182
 Tepat itulah yang sudah dilakukan oleh Hawa. Dengan sebuah 

hubungan spiritual terlebih dahulu yang datang karena percaya kepada 
kebohongan Setan yang masuk ke dalam rahim pikiran dia, hal itu 

mencemari jiwanya, menempatkan kematian di dalam jiwa itu; kemudian 

tindakan secara fisik terjadi. 
183
 Dan hanya itulah caranya seorang wanita bisa melakukan percabulan 

yang menentang suaminya, pertama-tama adalah dengan membiarkan 
seorang laki-laki berbicara dengannya dan masuk ke dalamnya dan 

kemudian menerima laki-laki yang lainnya yang bukan suaminya. Kemudian 
dia sudah melakukan percabulan. 
184
 Dan ketika Mempelai Yesus Kristus membiarkan kredo-kredo buatan 

manusia dan dokma-dokma mengambil tempat Firman Allah, dia sedang 

melakukan percabulan. Bukankah Yesus berkata, “Barangsiapa 
memandang seorang perempuan . . . sudah berzinah dengan dia di dalam 

hatinya; memandang seorang perempuan serta menginginkannya, sudah 

berzinah dengan dia di dalam hatinya?” Matius 5:28 Kenapa? Dia 
membiarkannya masuk ke dalam pikirannya. Itulah rahim itu; itulah yang 

membuat hal-hal itu mulai bergerak. Setan masuk. 
185
 Kita ditabur dengan Firman. “Suatu hari nanti Aku akan mendatangkan 

kehidupan ke bumi dan memperbanyak . . . memenuhi bumi.” Kejadian 1:28 
Sungguh Hawa gagal untuk melakukan hal itu, Maria berhasil. Dia 

menerima Firman. Hawa menerima kebohongan Setan. Maria menerima 

Firman Allah. Dan melalui benih Maria memenuhi bumi lagi melalui 
Mempelai WanitaNya, melalui Firman, dan akan menghasilkan Milenium. 

Melalui hal itu terbitlah Firman, dan Firman ditanam ke dalam setiap hati 
yang sudah ditentukan dan Roh turun dan membasahinya dan mereka 

tidak dapat mati, “Aku akan membangkitkan dia lagi pada hari-hari 
terakhir.” Yohanes 6:44 Oh, saudara dan saudari, itu—itu nyata. 
186
 Apakah itu? Pikiran adalah rahim bagi roh itu. Apa? Memasukkan atau 

mengeluarkan. Begitulah bagaimana mereka melakukan percabulan, 
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adalah menerima, membiarkan suatu roh Setan yang jahat memasukkan 

ke dalam diri mereka sesuatu yang menentang Firman Allah; selanjutnya 

dia sudah melakukan percabulan. 
187
 Hawa menerima . . . Dengarkan ini. Benih perkataan yang salah, dusta 

si Setan, menentang Firman Yehova: hasilnya adalah kematian. 
188
 Nah, kita akan menghentikan subyek ini dalam beberapa saat, tetapi 

saya ingin hal itu dimengerti dengan baik sebelum kebaktian selesai di 
mana saya harus berhenti. Saya akan melompati satu halaman di sini—

dalam sesaat. 
189
 Sekarang lihat. Hawa, apa—apa yang sudah dia perbuat? Dia sudah 

menerima benih yang salah itu. Bagaimana dia melakukannya? Percaya 

kepada kebohongan Setan. Berapa banyak yang berkata bahwa itu benar? 

Wah, tentu itu benar, tentu. Dia menerima kebohongan Setan. Apa yang 
dia hasilkan dengan melakukan itu? Setan berkata, “Kamu tahu hal ini 

adalah mulia. Hal ini adalah suatu hal yang mengagumkan. Kamu tahu 
kamu dijadikan untuk itu? Wah, kamu benar-benar dijadikan untuk maksud 

ini.” 

“Oh, benarkah aku dijadikan demikian?” 
190
 “Oh, itu menyenangkan mata. Itu baik. Kamu seharusnya—kamu 

seharusnya mencobanya.” 
191
 “Tapi Tuhan Allah berkata, ‘jangan—jangan—jangan lakukan, jangan.’ 

Kita tidak boleh. Tidak, tidak.” 

“Tapi kamu tahu.” 

“Oh, jika saja kita mencobanya, kita adalah . . .” 

“Oh, kamu tentunya tidak akan mati.” 
192
 Lidah licik yang jahat si Iblis. Dia tidak memiliki kuku binatang dan ekor 

yang bercabang tiga, tidak, seperti yang mereka gambarkan untuk 
membuat anda percaya. Dia adalah seorang penipu di balik mimbar. Itu 

benar. Atau seorang “Ricky” kecil dengan potongan rambut yang disisir 
seperti seekor bebek, menyandarkan punggungnya di luar sana untuk 

mengganggu seorang anak perempuan mama. Itulah laki-laki itu: datang 

dengan si kecil yang elok itu seperti . . . Oh, saya akan membiarkan hal itu. 
193
 Nah, rahim itu . . . Hawa, menerima benih perkataan yang salah itu. 

Nah, dengarkan baik-baik sekarang. Kita akan membahas hal ini lebih 

dalam, jika Tuhan menghendaki. Dia menerima perkataan yang salah itu. 
Apa yang ia lakukan? Itu adalah kebohongan Setan, berkata, “Dia akan 

menjadi bijaksana.” 
194
 “Yah, dia bisa menjadi milik gereja besar itu; dia akan dianggap baik di 

kota itu. Wah, dia akan menjadi seperti orang-orang yang lainnya.” Huh! 
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Tentu, tepat itulah yang dulu sudah dipercayai oleh mempelai Yehova. Itu 

tepat. 
195
 Tepat itulah yang sudah dicoba oleh Setan untuk disampaikan ketika 

Firman itu datang kepada Maria, tetapi Maria menghempaskan dia. 

Katanya, “Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi?” 
196
 Katanya, “Roh Kudus akan membuahimu. Itu adalah Firman Allah.” 

197
 Katanya, “Jadilah padaku menurut PerkataanMu.” Hal itu 

mendatangkan Kehidupan. Jadi begitulah. 
198
 Baiklah, apakah anda tahu apa yang Setan katakan, “Mereka semua 

akan mentertawakanmu.” Gadis kecil yang pipinya kemerah-merahan itu 
tidak ambil peduli pada hal itu. 
199
 Langsung ke Yudea dia pergi dan, “Kalian tahu, aku akan mempunyai 

seorang bayi;” sebelum dia merasakan sesuatu apa pun, karena Firman 

sudah ditempatkan di situ. Itu saja. Dia tidak perlu masuk ke antrian doa 
untuk yang kedua kalinya. Tidak . . . ? . . . Benar, tuan; dia 

mempercayainya. Dia tidak mempunyai tanda kehidupan apa pun; dia 
sama sekali tidak pernah mempunyai tanda-tanda kehamilan; dia tidak 

pernah merasakan apa pun; dia—dia—segala sesuatunya masih persis 

seperti yang sebelumnya, tetapi dia pergi memberitahu setiap orang, “Aku 
akan mempunyai seorang bayi.” Kenapa? Allah sudah berkata demikian. 

Siapakah itu? Benih Raja Abraham. 

“Aku akan memiliki seorang bayi, Abraham, melalui wanita itu?” 

“Allah sudah berkata demikian.” 

“Baiklah, kamu sudah mengatakan kepadaku 25 tahun yang lalu.” 

“Aku tahu, tetapi Allah sudah mengatakan demikian.” 
200
 Itu saja. Begitulah. Itu hal yang sama. Apa yang anda katakan di 

zaman ini? 

“Wah, anda tahu denominasi akan mengusirmu.” 

“Tetapi Allah sudah berkata demikian; Allah sudah berkata demikian.” 

“Baiklah, kamu tahu, jika kamu dibaptis seperti itu . . .” 
201
 “Baiklah, Allah sudah berkata demikian. Itu saja. Itu saja.” Jadi 

begitulah keperawanan anda; begitulah dia. Bukan hanya untuk 

pembaptisan, tetapi apa pun yang lain, Firman yang lainnya. Paham? 
202
 Jadi, apa? Ini adalah keduanya baik yang fisik dan yang rohani dengan 

Hawa. Pertama dan setiap kali. 
203
 Saya sudah beritahu anda dan meminta kepada anda pada pagi ini, 

saudari-saudari, untuk memaafkan saya sehingga saya bisa memastikan 
hal itu . . . Setiap kali seorang wanita mengambil langkah yang salah . . . 
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Saya sedang berbicara tentang Kristus dan Mempelai sekarang ini. 

204
 Tetapi setiap kali seorang wanita mengambil langkah yang salah, 

pertama kali dia harus menerimanya di dalam pikirannya. Itu benar. 

Seorang penipu harus membujuknya, dan dia mendengarkannya yang 

bertentangan dengan penilaian dirinya sendiri yang sebenarnya lebih baik. 
Selanjutnya tindakan itu dilakukan. 

205
 Jadi pertama-tama, itu mengena, Setan menyentuh pikiran Hawa, dan 

di dalam rahim pikirannya dia meragukan Firman Allah; kemudian 

muncullah tindakan yang nyata itu. 
206
 Dan satu-satunya cara supaya kita bisa dilahirkan kembali adalah 

pertama-tama, di dalam rahim pikiran itu menerima Firman, dan kemudian 
Roh datang ke atasnya dan memasukkannya. Begitulah. Itulah yang 

mengerjakannya. Itu adalah pengajaran Injil yang sesungguhnya, saudara. 

Saya percaya andaikata Rasul Paulus berdiri pada hari ini dia akan 
mengajarkan hal yang sama seperti yang saya ajarkan, di zaman ini. 

Baiklah. 
207
 Apakah yang dihasilkan dengan dirinya? Kematian jasmani dan rohani. 

208
 Apakah yang dihasilkan oleh orang-orang yang menerima perkataan 

yang lain, itu masuk ke dalam kegirangan pada masa ini yang sudah 

mereka dapatkan? Kematian baik secara jasmani mau pun rohani. Baik 

tubuh dan roh akan dilenyapkan, tidak ada lagi. Tepat sekali. 
209
 Perhatikan, rahim Maria. Rahim Maria, pikiran jasmani itu, paham, 

adalah rahim perawan. Kenapa? Dia percaya Firman Allah. Tidak peduli 
seberapa banyak orang yang mengkritik, sebanyak apa pun hal-hal yang 

dikatakan oleh orang lain, hal itu tidak ada hubungannya sama sekali 
dengannya; dia percaya kepada Firman Allah tanpa kecuali. Oh, saya 

berharap saya benar-benar bisa menyampaikan hal itu dengan baik. 

Apakah anda memahaminya? Nah, pertama-tama, adalah pikirannya. 
Sebelum tindakan itu pernah terjadi di dalam rahimnya dalam arti yang 

sebenarnya, tindakan itu harus terjadi di sini terlebih dahulu untuk 
membiarkan Roh masuk, untuk melakukan pekerjaan yang selebihnya. Oh, 

bukan main! 
210
 Glori! Sebelum tindakan kelahiran rohani bisa terjadi, Firman harus 

menemukan diriNya sendiri melalui pikiran anda; percaya Itu. “Barangsiapa 

yang mendengar perkataanKu dan percaya kepada Dia yang mengutus 
Aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, tetapi . . . 

atau melalui masa Tribulasi, tetapi sudah pindah dari maut kepada hidup.” 
Yohanes 5:24 Begitulah. Oh, bukan main! 

211
 Nah, perhatikan: rahim perawan, pikirannya, pikiran perawan untuk 

percaya kepada Firman Allah. 
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212
 Anda berkata, “Nah, lihatlah kemari. Oh,” katanya, “Saudara Branham, 

itu tidak bisa dengan cara seperti itu; itu tidak mungkin. John Wesley 

sudah melihatnya; anu-anu sudah melihatnya.” 
213
 Tentu, Iblis juga bisa mengatakan hal yang sama kepada Maria: 

“Siapakah kamu? Wah, kamu adalah orang yang paling miskin di kota ini. 
Kamu tidak lain hanyalah seorang wanita belia, 16 tahun, 18, pergi ke sini 

untuk mengambil air yang keluar dari sumur ini; bapamu sudah mati dan 
ibumu adalah seorang wanita yang buta di sana. Kok bisa-bisanya kamu 

pernah . . . Bagaimana?” Hana adalah ibunya, kita sudah diberitahu. Kok 

bisa-bisanya kamu akan melakukan hal itu?” 
214
 “Dengarkan, ibuku adalah seorang wanita buta, tetapi dia adalah 

seorang wanita yang saleh. Melalui bibirnya dia sudah menanamkan 
sebuah benih ke dalam hatiku. Aku sudah membacanya dari Firman Allah 

bahwa Allah sudah berkata di Yesaya 9:6: ‘Seorang perawan akan 

mengandung.’” Yesaya 7:14 
215
 Haleluya! Dapatkah anda melihat, Firman itu mengambil daging. 

Begitulah. Allah akan mempunyai sebuah gereja. Ia akan dilahirkan dari 
Firman Allah, karena ia adalah Firman Allah yang hidup. Apakah anda 

memahaminya? 
216
 “Bagaimana kamu mengetahuinya?” “Wah, itu akan . . .” “Kamu tahu 

apa yang akan disebutkan kepada dirimu dari sejak ini? Kamu akan disebut 

. . .” 
217
 “Aku tidak peduli bagaimana aku akan disebut, itu tidak ada 

hubungannya dengan itu. Jadilah padaku menurut Firman Tuhan.” Oh, 
dapatkah setiap orang mengatakan hal itu pada masa ini? Oh, andaikata 

orang-orang bisa benar-benar timbul dari hati anda, kita semua bisa 

mengatakan hal itu, paham, “Jadilah padaku menurut PerkataanMu, 
Tuhan.” Benar-benar percaya. Satu atau dua atau di suatu tempat Ia akan 

memungut beberapa orang yang sudah ditentukan yang benar-benar 
percaya kepada hal itu, dan saudara, anda akan melihat percikan-percikan 

bunga api yang berterbangan pada waktu itu. Itu benar. Ketika anda 
benar-benar mendapatkan hal itu di sana untuk bertemu dengan apa yang 

sedang datang itu, ketika irigasi itu mulai turun ke atas Firman itu. Benar, 

tuan. 
218
 Sekarang, apakah itu? Pikiran perawan, rahim: rahim perawan bagi 

bayi itu. Hasilnya? Kehidupan Kekal. 
219
 Hawa, seorang wanita yang baik sebagaimana dia dulunya, seorang 

perawan dulunya, tetapi dia sudah terlebih dahulu membiarkan keraguan 

itu masuk melalui perkataan itu, sebuah perkataan dusta iblis. Apa yang 
Setan lakukan? Membawa dia masuk ke dalam suatu hubungan dengan 

cara yang salah. Siapakah anaknya? Kematian. 
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220
 Maria: pikiran perawan, rahim perawan . . . Ketika iblis berusaha untuk 

menggodanya, dan dia datang . . . Dan Malaikat datang kepadanya pada 

waktu itu dan berkata, “Engkau akan mempunyai seorang bayi.” 

Setan berkata, “Nah, lebih baik kamu diam saja tentang hal itu.” 

Malaikat berkata, “Itu adalah perbuatan Allah.” 
221
 Dan dia tidak meragukan pemikiran dari Yesaya 9:6 itu; dia berkata, 

“Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan.” Apakah hasilnya? Kelahiran 
perawan; Firman yang Kekal ada di dalam dirinya, dan dia menghasilkan 

Kehidupan Kekal. Baiklah. 
222
 Mempelai Yehova bercampur, mempelai Yehova mencampurkan benih. 

“Bagaimana anda mengatakannya sekarang, Saudara Branham? Tadi pagi 

anda mengatakan bahwa mempelai Yehova melakukan percabulan.” Saya 
tidak akan mengakhirinya. 
223
 Sekarang, coba perhatikan dengan seksama. Nah, kita baru kira-kira 

satu jam, saya rasa. Saya sudah mendapatkan beberapa di sini. Saya harus 
lompati saja beberapa hal dan mulai membacakan saja dalam beberapa 

saat, paham, dan membaca saja secepat mungkin yang saya bisa untuk 

menyelesaikannya. Sekarang, masih satu jam, saya percaya kita akan 
selesai jika anda mau bersabar dengan saya dan berdoa dengan saya. 

Paham? 
224
 Nah, di manakah mempelai Yehova pernah melakukan kesalahan? 

Baiklah. Yehova mengirimkan apa kepada mempelaiNya di Mesir? Dia 

berjanji kepada Abraham bahwa mempelaiNya, benih itu, akan menjadi 
orang asing di Mesir selama 400 tahun. Kejadian 15:13 Benarkah itu? Waktunya 

tiba bagi Firman untuk digenapi. 
225
 Sudahkah di masa kita ini Firman digenapi? Tentu. Untuk pembebasan, 

dikeluarkan. Baiklah. 
226
 Bagaimana mereka dulu memperoleh Firman? Apakah mereka 

membentuk sebuah organisasi, sekumpulan orang-orang yang berkumpul 
bersama, dan imam-imam, dan berkata, “Nah, saudara-saudara, kita akan 

mengadakan voting di sini, dan hal itu sudah melalui suara yang bulat 
bahwa kita akan mempunyai sebuah organisasi yang disebut orang-orang 

Farisi dan melalui hal itu Allah akan bekerja.” Allah sungguh tidak pernah 

melakukan hal yang seperti itu, tidak pernah. 
227
 Apakah yang Dia kirimkan kepada mereka? Nabi. Dan Firman Tuhan 

datang kepada nabi, Amos 3:7 membangkitkan dia tepat di antara mereka, 

seorang nabi, dan mengurapi dia dan membuktikan dia tepat di tengah-
tengah mereka semua di antara semua iblis yang lain yang juga sedang 

bekerja, dengan mukjizat-mukjizat dan lain sebagainya. Karena Musa 
tinggal dengan Firman. 
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228
 Mengambil kumpulan orang itu; orang banyak yang bercampur-baur 

yang dimulai dengan mereka. Ketika mereka sudah menyeberang menuju 

ke tanah perjanjian, sebelum mereka tiba di sana, mempelaiNya yang 
mulia itu melakukan percabulan dengan Moab. Bilangan 25:1-18 Katakan 

kepada saya bahwa dia tidak melakukannya sekarang ini. Bagaimana dia 
melakukannya? Seorang nabi pendusta yang menentang Firman Allah,     
Bilangan 23:1-3 sekalipun begitu dia memiliki semua tanda-tanda dan semua 
acara ritual itu; dia benar-benar rohaniah sama seperti Musa, atau betul-

betul serupa.  
229
 Lihatlah. Dengarkan. Dengarkan baik-baik sekarang. Di sinilah tinggal 

Israel di dalam sebuah perkampungan, sebuah interdenominasi. Itu benar. 

Apakah itu? Mereka mempunyai seorang nabi yang diurapi yang ada 
bersama dengan mereka. Dia memiliki Tiang Api, batu karang yang dari 

mana air keluar untuk membasahi mereka. Mereka melakukan dengan 
baik. Dan lihatlah, mereka mempunyai tujuh mezbah; itu sempurna. Di 

atas mezbah-mezbah itu dipersembahkan tujuh binatang yang bersih: 

domba-domba jantan. Dan seekor domba jantan melambangkan 
kedatangan Kristus. 
230
 Moab. Apa yang terjadi? Ketika Bileam pergi ke sana, dia mendirikan 

tujuh mezbah yang sama persis dengan yang Israel miliki. Jangan 

berbicara yang pada pokoknya kepada mereka, karena lebih baik anda 
tahu apa yang sedang anda bicarakan itu. 
231
 Yesus berkata, “Sekiranya mungkin akan menyesatkan orang-orang 

pilihan juga.” Matius 24:24 Itu dinyatakan secara rohani. Jika anda 

memahamiNya, maka Itu adalah Firman, dan anda melihat Firman 
bermanifestasi. 
232
 Lihatlah di sini, mereka berada di sana; dan ini adalah Moab. Dia 

adalah untuk . . . Tidak diragukan pasti dia adalah seorang uskup, tentu, 

orang besar, dan dia mendirikan tujuh mezbah. Dia menaruh tujuh ekor 

domba jantan ke atasnya, yang berbicara bahwa dia percaya bahwa ada 
kedatangan seorang Mesias. Saudara, jika itu berbicara tentang faham 

fundamental, Allah harus mengenali keduanya. 
233
 Ketika Kain mendirikan sebuah mezbah bagi Tuhan, Anak Setan itu 

mendirikan sebuah mezbah bagi Tuhan, dia mendirikan mezbah yang 
jenisnya sama dengan yang didirikan oleh Habel. Keduanya menyembah; 

keduanya pergi ke gereja; keduanya membayar iuran. Keduanya 
diwajibkan; keduanya menangani dengan serius dan menyembah Allah 

yang sama, Kejadian 4:3-5 dan yang satu diterima dan yang lain ditolak. 

Bagaimana itu bisa terjadi? Yesus berkata, “Di atas batu karang inilah 

Aku akan mendirikan gerejaKu.” Matius 16:18 
234
 Gereja Katholik berkata, “Terdapat batu karang di sana, gereja 
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dibangun di atasnya. Atau . . . Dan Petrus adalah batu karang itu.” Dan 

gereja Katholik mengatakan bahwa Petrus dikubur di bawahnya. Itu adalah 

dusta, tetapi, sejauh yang pernah bisa saya pahami, pada saat itu mereka 
mengatakan bahwa Petrus dikuburkan di sana, sedangkan Alkitab 

mengatakan bahwa dia ada di Yerusalem sini. Paham? Dia tidak pernah 
ada di Pal- . . . di sana. Tetapi toh, mereka mengatakan dia ada di sana. 

Sebenarnya tidak ada sebuah catatan mengenai Paulus yang pernah ada di 
sana, tetapi di dalam sejarah. Tetapi mereka mengatakan Petrus . . . 

Katakanlah dia dikubur di sana. Jika memang dia ada di sana, apa yang 

membuat perbedaan? Itu bukanlah apa yang Yesus perbincangkan. Nah, 
betapa mereka sudah dibingungkan dengan hal yang jasmaniah itu. 

235
 Baiklah, orang-orang Protestan berkata, “Tidak. Yesus berkata bahwa 

Dia adalah Batu Karang itu.” Nah, Dia tidak pernah mengatakan itu. 

236
 Dia berkata, “Diberkatilah engkau, Simon bin Yunus; sebab bukan 

darah dan daging yang menyatakannya kepadamu, ‘Engkau adalah Kristus, 

Anak Allah yang Hidup.’ Darah dan daging . . . Dia tidak pernah 

mempelajarinya di dalam sebuah seminari. Bukan suatu denominasi yang 
mengajarkan hal ini kepadamu, tetapi BapaKu yang di surga sudah 

mewahyukanNya, dan di atas Batu Karang ini, Kebenaran rohani dari 
Firman Allah yang disingkapkan, Aku akan mendirikan gerejaKu, dan 

gerbang-gerbang neraka tidak dapat menguasaiNya.” 

237
 Moab melakukan hal yang sama. Dia datang ke sana, dan dia mengajar 

anak-anak Israel itu; dikatakan, “Nah, lihatlah kemari, sahabat-sahabat     . 

. .” Nah, itu adalah hal yang sama yang mereka lakukan di Pentakosta. 
Sekarang perhatikan. “Sekarang lihatlah kemari, bukankah kita semua 

sama? Bukankah kita percaya kepada Allah yang sama? Kita semua sama.” 
Bangsa Moab adalah berasal dari putri Lot. Lihatlah seluruh kumpulan 

orang jahat yang di sana itu, tetap suatu yang menjijikkan. Paham? 
Begitulah mereka, membuat orang muntah. Lihatlah, mereka ada di atas 

sana, dan mereka mempunyai . . . “Wah,” dia berkata, “nah, lihatlah 

kemari, kalian tahu kita semua sama.” Berapa banyak yang tahu bahwa itu 
adalah anak-anak Lot? Tentu. Berasal dari ayahnya sendiri, percabulan, 

dan berkata, “Nah, kita semua sama.” 

238
 “Kalian tahu, kalian Methodis, dan kalian Baptis, kita Presbyterian dan 

semua; wah tentu, kami ingin sedikit dari minyakmu. Kita semua sama.” 
Dan apa yang mereka lakukan? Mereka kawin-mawin di antara mereka. 

Dan itulah yang Pentakosta lakukan kepada Protestan. Dia menikah di 

dalam federasi gereja-gereja itu; dia mendenominasikan dirinya sendiri dan 
di manakah dia? Persis cocok seperti Israel dulu: diceraikan oleh sebab 

perzinahan rohani dan perzinahan dalam arti yang sebenarnya. Bilangan 25:1-18 
Allah menolak dia sejak itu. Bahkan anak-anak itu yang menjadi orang-
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orang Samaria dikutuk. Apakah itu benar? Tentu itulah dia. Yehova 

menceraikan dia. 
239
 Mempelai Kristus sudah melakukan hal yang sama: mencampurkan 

benih denominasinya dan menceraikan Kristus, Suaminya yang 
ditunangkan kepada dirinya. Dan kalian Pentakosta yang sudah murtad; 

apa masalahnya dengan kalian? Wahyu pasal 3 ayat 20, kita temukan di 
dalam nubuatan itu, Yesus Kristus ada di luar gerejaNya sendiri di Zaman 

Laodikia ini, sedang mengetuk pintu [Saudara Branham mengetuk 

mimbar—Ed.] mencoba untuk kembali, gambaran yang paling 
menyedihkan yang ada di dalam Alkitab. Apa yang dia lakukan? Gereja 

melakukan persundalan. 
240
 Ketika Yesus datang, untuk apa Dia mengetuk? Yesus datang kembali 

untuk menerima MempelaiNya; dan ketika Dia datang mengetuk [Saudara 

Branham mengetuk mimbar—Ed.] di muka pintu itu, Dia dikunci di luar. 

“Wah, anda tidak bisa masuk kemari; anda tidak bisa mengadakan 
kebaktian kebangunan rohani. Berikan . . . Coba saya lihat sertifikat 

pentahbisan anda.” Kisah Para Rasul 28:21 Seorang manusia yang dipenuhi 
dengan Roh Allah, Firman Allah yang sejati dan benar, Firman Allah yang 

dimanifestasikan di antara pelayananNya. Tidak ada satu hal pun yang bisa 

anda katakan untuk menentang Dia, yang tidak bermoral atau apa pun. 
Siapa yang dapat menyalahkan Dia tentang itu? Datanglah ke sebuah 

denominasi: “Wah, dia itu bukan kelompok Oneness; dia bukan kelompok 
Sidang Jemaat; dia itu kelompok Trinitas. Dia bukan Trinitas; dia Sidang 

Jemaat.” Kalian sekumpulan anak haram yang malang; kasihan kalian. 
Allah ada di luar! 

241
 Tetapi apa yang Yohanes katakan, utusan yang terakhir itu pergi ke 

sana sebelum kedatanganNya? “Dia sanggup membangkitkan batu-batu ini 

bagi anak-anak Abraham. Jangan kamu berkata, ‘Kami adalah milik ini dan 
kami milik itu.’ Allah bisa, dari batu-batu ini, membangkitkan anak-anak 

bagi Abraham.” Matius 3:9 Baiklah. 

Sementara kita teruskan sekarang, oh, saya suka sekali dengan hal ini! 
242
 Mempelai Kristus, sama seperti mempelai Adam dan yang lainnya, 

mencampurkan benih itu dan menempatkan Kristus di luar demi 
denominasinya. Sungguh dia sudah melakukannya. Tentu saja dia 

melakukannya. Dia sudah menolak Allah, yang semestinya menjadi 
suaminya, seperti yang Hawa lakukan, menerima lalang-lalang dusta maut 

si Setan. Dengan suatu hasil adalah sebuah kematian, gereja kaku yang 

sudah dilahirkan dari dirinya. Nah, “Anda berdusta.” Berkata, “Itu adalah 
dusta.” Di manakah Pentakosta anda? Lebih kaku dari pada Baptis. Tentu, 

anda tahu? Ia nampak seperti sebuah lukisan yang buruk sekarang ini, 
bukankah begitu? 
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243
 Tetapi apakah yang Yoel katakan di Yoel 2:28, “Tetapi Aku akan 

memulihkan, firman Tuhan.” Yoel 2:25 

244
 [Kosong tidak terekam—Ed.] Uh! Seperti Adam mendapati isterinya 

sudah mengandung dengan benih kematian dari kebohongan Setan yang 

sudah dia terima. 

245
 Yusuf mendapati isterinya sudah mengandung dengan Benih Allah, 

yang adalah Firman yang sudah dia terima. 

246
 Tentang apakah semua itu? Apa yang saya coba sampaikan? Nah, bagi 

anda semua yang sedang mengudara, kalian yang ada di dalam mobil, bagi 

kalian yang ada di Tabernakel, apakah anda mengerti kenapa saya sudah 
tetap dengan cara itu sebagaimana saya sudah berusaha untuk tetap 

berada di sini dan mencela hal itu? Saya tidak mempunyai sesuatu untuk 
menentang para pria mereka, para wanita mereka; saya tidak memiliki apa 

pun untuk menentang mereka; tetapi saya—saya benar-benar tidak bisa 

berjalan di atas dasar itu. Saya benar-benar tidak dapat melakukannya, 
karena itu salah. 

247
 Sungguh saya mendapatkan sebuah ayat Firman ini yang mau saya 

pakai, mengenai Yesus, mengenai pencobaanNya; ketika dia mencoba 

untuk memberikan kepadaNya, dikatakan, “Aku akan memberimu semua 

kerajaan dunia ini. Semua itu adalah milikku.” Paham? Hal yang sama dia 
datang kepada Hawa. Paham? Pertama-tama, dengan mengubah roti itu, 

tentang makan dan seterusnya. Paham? “Aku akan lakukan semua ini jika 
engkau menyembahku, engkau datang saja bergabung dengan kelompok 

kami.” 

248
 Yesus berkata, “Ada tertulis, ‘Manusia bukan makan dari roti saja, 

melainkan dari setiap kata yang keluar dari mulut Allah.’” Matius 4:4 

249
 Apakah itu? Beberapa dari antara kalian, hai para pengkhotbah, yang 

terlalu takut untuk menempatkan diri anda, takut bahwa mereka tidak akan 

membiarkan anda masuk ke organisasi itu. Apa yang akan anda lakukan 

selanjutnya? Mereka menendang anda keluar. Saya merasa sedih kepada 
anda. Hal yang pertama, atas kelemahan anda. Itu benar. Di manakah 

iman anda di dalam Allah? 

250
 Mereka sudah mengatakan hal yang sama kepada saya. Tentu. Saya 

sudah bekerja selama 17 tahun, sampai Allah melepaskan saya dan 
membangun saya di sekitar ini, dan kemudian saya berpikir, “Nah, Setan 

sekarang kamu datang, lihat di manakah itu berada.” 

251
 Ketika anda benar-benar menyadari bahwa Allah sudah menyatakan 

kepada anda Kebenaran tentang hal itu, tidak akan ada apa pun di dunia 

ini yang akan mengalahkan anda dalam hal itu. Itu saja. Anda mutlak tak 
terkalahkan; bukan anda, tetapi Allah yang ada di dalam diri anda. Bukan 
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Kristus, tetapi, bukan tubuh ini, melainkan Ini, Firman yang ada di dalam 

Dia. Bukan Maria, tetapi Firman yang dilahirkan dari Maria. 

252
 Nah, jadi manusia akan hidup oleh apa? Bukan oleh kupon makannya, 

melainkan oleh Firman Allah: bukan oleh organisasi anda yang 
menyediakan sebuah tempat untuk anda. “Baiklah, perlihatkan surat 

mandat anda. Apakah anda mempunyai keahlian yang bagus? Harus 

memeriksanya. Baiklah, ya, anda dapat ditempatkan pada golongan yang 
bagus kira-kira 100 persen. Baiklah, kami bisa menerima anda untuk 

beberapa hari dalam sebuah kebaktian kebangunan rohani, menguji anda 
dan melihat apa yang akan anda lakukan.” Wooo, astaga. Bagaimana Allah 

bisa pernah bekerja di dalam sebuah kumpulan seperti itu? Mati dua kali, 
dicabut sampai ke akar-akarnya, berakar, membusuk dan seterusnya. Oh, 

wah, ada satu lagi. 

253
 Oh, saudara-saudara, Tuhan memberkati anda. Dengarkanlah saya. 

Saya tidak bisa percaya kepada apa pun selain Firman Allah, dan saya ingin 
Itu menjadi hidup saya, segalanya yang saya inginkan. Saya ingin anda 

berbuat yang sama. Biarlah jalan anda, bicara anda, tindakan anda, segala 

sesuatu yang anda lakukan, ada di dalam Firman Allah. Biarlah pikiran 
Kristus ada pada anda, Filipus 2:5 dan—dan pikiran itu akan membuahi anda 

dengan Firman. Jika tidak—jika anda membiarkan pikiran denominasi 
masuk, anda akan dibuahi oleh denominasi. Jika anda membiarkan pikiran 

Kristus masuk ke dalam anda, Dia tidak dapat menyangkal FirmanNya 

sendiri, sebab Dia adalah Allah. Anda akan dibuahi dengan Firman dan 
percaya kepadaNya. Saya tidak peduli apakah mereka mengusir anda, 

menendang anda, mengeluarkan anda, dan setiap pintu ditutup, anda akan 
tetap berjalan dengan cara yang sama. Amin. Whew! Saya harus bergegas 

sekarang. Ah! 

254
 Sekarang Kristus sedang mengambil bagi diriNya seorang Mempelai 

untuk dibuahi dengan Benih FirmanNya sendiri di dalam rahim Mempelai, 
rahim rohani di—di dalam pikiran Mempelai, dan sampah denominasi mana 

pun tidak akan bercampur dengannya. Mempelai itu adalah seorang 
perawan bagiNya. 

255
 Oh, saya ingat saya duduk di sana di dalam sebuah ruangan, berdoa 

selama 3 hari di dalam sana dan menantikan Tuhan dan berpuasa. Ketika 

hal itu menerpa saya, saya berpikir, “Oh, Tuhan apakah ini? Di sinilah saya 
pada sebuah foto, inilah saya. Andaikata saya kemukakan banyak tentang 

hal ini kepada gereja, di manakah saya akan berada? Saya akan membawa 

mereka pada posisi yang sangat sulit; apa yang bisa saya lakukan? Saya 
benar-benar sudah melihat gereja seperti setiap pralambang dan bayangan 

dan lain-lainnya, memperlihatkan dia sudah pergi. Apa yang akan Engkau 
lakukan?” 
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256
 Kemudian, saya merenungkan Firman tersebut, “Aku akan 

memulihkan, firman Tuhan. Aku akan memulihkan.” Ingat, pohon cemara 

tua itu; ketika api membakar pohon tersebut dan menghanguskannya, ia 
melepaskan sebuah benih terlebih dulu. Benih itu menghasilkan sebatang 

pohon cemara yang baru. Itu benar. Pohon-pohon yang tua itu dibakar 
bersama-sama dengan organisasi dan segala sesuatu yang lainnya, tetapi 

masih tetap ada sebuah Benih Firman. Dan jika itu . . . Firman Allah, Ia 
akan langsung kembali, menghasilkan diriNya lagi persis sama seperti 

dunia ini. Ya. Nah, sekarang, ia tidak akan melewatkannya. Perhatikan. 

Tetapi Kristus . . . 

257
 Kita percaya kita berada di akhir zaman, benarkah? Apakah anda 

percaya bahwa sebelum anda mendapatkan suatu panen sekarang ini, 

anda harus menanam sebutir benih? Anda lihat kenapa saya sudah 
membiarkan gereja-gereja mengusir saya, mengatai saya apa saja, 

menyebut saya dengan segala macam nama dan lain sebagainya, namun 

tetap setia dengan Firman itu? Paham? Ada masa menanam; benih sudah 
ditanam; itu sudah ditanam, sahabat-sahabat. Itu sudah selesai. Saya 

dapat mengatakannya sekarang: sudah selesai. Itu benar; ia benar-benar 
sudah ditanam. Oh, yeah. Begitu juga benih denominasi, mereka 

semuanya. 

258
 Seperti halnya Saudara kita Billy Graham yang mulia yang berkata di 

sini di Louisville, berkata, “Paulus bisa . . .” Mengambil Alkitab—mengambil 
Alkitab itu dan berkata, “Nah, Paulus bisa pergi ke sebuah kota dan 

mengadakan sebuah kebaktian kebangunan rohani. Dia sudah 
mendapatkan seorang yang bertobat; kembali lagi pada tahun berikutnya 

dan dia mendapatkan 60 orang dari yang satu itu.” Katanya, “Saya bisa 

pergi dan mengadakan kebaktian kebangunan rohani selama enam minggu 
dan mendapatkan—mendapatkan 20 ribu orang yang bertobat dan kembali 

lagi dalam enam bulan namun anda tidak dapat menemukan 20 orang.” 

259
 Apakah itu? Mereka bukan bertobat. Mereka hanya pindah kepada 

ajaran denominasi; itu saja. Tentu, anda harus menanam . . . Nah, anda 

sudah menanam benih denominasi, itulah yang anda peroleh. “Datanglah 

sekarang, saudara; bergabunglah kepada gereja itu; dan tuliskanlah nama 
anda pada buku itu.” Itu saja yang mereka tahu. Benar. 

260
 Pentakosta sudah melakukan hal yang sama. “Berbahasa lidah dan 

sebagainya. Itu saja yang harus anda lakukan; itu sudah memperolehnya. 

Mari; bergabunglah kepada gereja ini.” Baiklah, pakailah pembaptisan anda 
yang salah itu dan seterusnya dan teruskan, dan itu saja yang harus anda 

lakukan. Paham? 

261
 Tetapi ketika Kristus datang, Dia akan datang bagi seorang perawan 

dengan . . . sebuah Gereja yang tanpa cacat atau pun kerut denominasi 
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atau pun hal yang lainnya, dokma-dokma, bercampur dengannya. Ia akan 

menjadi Firman dan itu saja. Efesus 5:26,27 
262
 Sekarang, oh, saudara, di sinilah kita! Terpujilah Tuhan! Sekarang, kita 

berbicara tentang Tubuh itu untuk menjadi Mempelai Kristus. Nah, untuk 

menjadi “daging dari dagingNya, dan tulang dari tulangNya.” Nah, kita 

akan bergegas sekarang. “Daging dari dagingNya dan tulang dari 
tulangNya.” Kejadian 2:23 Kenapa dulu tidak . . . 
263
 Mengajukan sebuah pertanyaan kepada anda. Kenapa bukan semua 

hujan anda yang dulu yang di sana itu saja yang membawa Mempelai 
kepada Kristus? Saya ingin anda memberikan jawaban kepada saya 

tentang hal itu. Jika itu sedang mendekat; itu terlambat; kita percaya itu. 
Seperti di zaman Nuh, panjang sabar. Dia sedang mempersiapkan 

MempelaiNya. Kenapa bukan hujan-hujan ini . . . Kenapa bukan kalian, 

orang-orang Pentakosta yang dulu yang beberapa tahun yang lalu, ketika 
anda memulai 40 atau 50 tahun yang lalu, kenapa bukan anda yang 

membawa Kristus, Mempelai Pria, kepada Mempelai Wanita? Saya akan 
biarkan hal itu direnungkan sejenak. Kenapa? Karena anda membuahi diri 

anda sendiri dengan denominasi anda; tepat itulah yang sudah anda 
lakukan. Kristus tidak akan mau menikahi seorang sundal. Dia akan 

menikahi seorang perawan. Itu kasar, tetapi itu adalah Kebenaran. Anda 

tahu caranya yang mendatangkan perbaikan. Anda tidak perlu bertanya-
tanya. Saya tidak goyah terhadap hal itu; memberitahukan Kebenaran itu 

kepada anda. Kenapa bukan anda yang membawa dia? Kenapa bukan 
anda yang membawa Kristus, membawa Kristus kepadanya? Karena dia 

tidak layak. Kristus mendapati dia di dalam percabulan. 
264
 Alasan yang tepat kenapa anak-anak tidak hidup selamanya ketika 

mereka dilahirkan. Adam mendapati isterinya sudah mengandung. 
265
 Itulah alasan Yehova harus mengambil seorang mempelai dari bangsa 

Kafir: mendapati dia sudah hamil. 
266
 Tepat begitulah caranya Kristus harus mendapatkan seorang Mempelai 

bagi diriNya sekarang ini. Dia sudah mendapati yang disebut dengan 

kelompok ini sudah mengandung. Dia akan menaburkan BenihNya; 
seseorang akan mendapatkannya, karena mereka ditentukan untuk 

menjadi sebuah gereja di penghujung jalan itu. 
267
 Seperti Adam dan Yehova, Dia mendapati mereka sudah mengandung 

dengan doktrin-doktrin denominasi buatan manusia. Seperti Kebenaran 

Allah di Kejadian 1, setiap benih harus menghasilkan menurut jenisnya. 

Jadi ketika Roh turun kepada dia, laki-laki sudah ada di sana bagi rahim dia 
dan memenuhinya dengan benih-benih denominasi dari pikiran dari laki-laki 

itu sendiri; jadi itulah sebabnya dia sudah menjadi seperti dia yang 
sekarang ini, dan Kristus tidak bisa menghampiri dia. Umm, itu berat, 



William Marrion Branham                                                                                                              43 

bukankah begitu? 
268
 Suatu hari, saya berada di Green's Mill; saya sudah berdoa selama 

beberapa hari; bertahun-tahun yang lalu. Saya pergi ke Mishawaka. Saya 

tidak pernah mengatakan hal ini di kaset sebelumnya. Saya pergi ke 
Mishawaka. Anda ingat tentang anak laki-laki berkulit hitam itu? Saya 

benar-benar sudah menemukan orang-orang Pentakosta; saya tidak 
pernah tahu kalau ada yang seperti itu. Dan saya pergi ke sana dan 

menemukan mereka, dan saya berpikir bahwa saya sudah mendapatkan 

sekumpulan malaikat. Saya melihat mereka berbahasa lidah dan hal-hal 
yang lain. Saya tidak pernah mendengar yang seperti itu sebelumnya, 

namun inilah mereka, berjingkrak-jingkrak sembari berbahasa lidah. Saya 
berpikir, “Bukan main, sungguh mengagumkan.” U.P.C. yang lama [United 

Pentecostal Church atau Gereja Pantekosta Serikat—Ed], dan P.A. dari W., 
dan segala jenis yang seperti itu, bergabung. Mereka mempunyai . . . Dulu 

ada sebuah pemisahan antara orang kulit putih dan kulit berwarna pada 

waktu itu; mereka harus mengadakan konvensi untuk mereka sendiri di 
daerah utara. Dan itu ada di Mishawaka, Indiana. 
269
 Oh. Saya punya uang sebanyak 1.75 dollar, hanya cukup untuk 

membawa saya pulang. Saya taruh 5 sen dari uang itu ke dalam suatu . . . 

donat lama atau—atau gulungan, kira-kira dua atau tiga hari sebelumnya. 
Pergi dan mengambil sebuyung air dari hidran. Dan pergi ke sebidang 

ladang gandum dan mengeluarkan jok mobil tua Ford saya dan 
meletakkannya; untuk menindih celana panjang saya untuk dipakai malam 

itu, saya memakai celana dari kain katun garis-garis yang berkerut, dan 
kemeja tua. Dan pagi berikutnya saya pergi ke sana lagi. Saya tidak ingin 

makan bersama-sama dengan mereka. Saya disambut, tetapi saya tidak 

ingin makan bersama-sama dengan mereka karena saya tidak punya apa-
apa untuk memasukkan ke dalam persembahan mereka. 
270
 Dan demikianlah saya pergi untuk melihat hari itu mereka menari-nari; 

dan mereka berjingkrak-jingkrak; dan mereka menyanyi di dalam Roh. Dan 
saya berpikir, “Oh, bukan main, itu terdengar bagus. Um.” Seseorang 

bangkit berdiri dan berbahasa lidah, dan orang ini memberikan 

penafsirannya. Dan, saudara, demikianlah itu. Mereka memanggil orang-
orang yang hadir di situ. Saya berpikir, “Oh, saudara, hal itu 

mengagumkan.” 
271
 “Beritahu Nona Jones atau anu-anu, datanglah sekarang juga; Tuhan 

memanggil dia.” Dia datang. Itu benar. 
272
 Kemudian, orang ini hendak berbahasa roh, dan yang lainnya 

menafsirkannya. Saya berpikir, “Oh, bukan main. Milenium akan siap 

dimulai. Ini dia.” Dan demikianlah saya . . . “Seandainya saja saya benar-
benar bisa menjabat tangan orang-orang yang saleh itu,” saya pikir. 
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273
 Dan saya mendatangi salah seorang dari mereka ketika saya sedang 

berjalan-jalan di luar. Mereka tidak mengenal saya; saya orang kecil di 

sana. Dan saya berjalan mengitari gereja itu dan beberapa saat kemudian 
ketika mereka beristirahat sejenak, dan saya menemui seorang di luar 

sana, dan saya . . . seorang dari mereka. Dan saya menjabat tangannya 
dan saya katakan, “Apa kabar, saudara?” 
274
 Nah, anda tahu Allah memberi saya sedikit karunia di sini untuk 

mengetahui hal-hal kalau Dia menginginkan supaya saya mengetahuinya. 
Paham? Saya berpikir, “Seandainya saya bisa berbicara dengannya dan 

membiarkan saja dia mengatakan sesuatu, saya akan tahu apakah hal itu 
sungguh-sungguh benar atau tidak.” 
275
 Jadi saya melihat sepertinya itu adalah para pemimpinnya, dan saya 

menjabat tangannya. “Apa kabar, saudara?” 

Katanya, “Apa kabar?” 
276
 Dan saya berbicara dengannya sebentar, dan dia adalah seorang 

Kristen yang sejati; benar, dan saya berpikir, “Puji, Tuhan.” 
277
 Beberapa waktu kemudian saya datang ke sudut itu, mendatangi orang 

yang satunya, dan saya berkata, “Apa kabar, Saudara?” Dan saya harus 
berbicara kepadanya. Dan jika saya pernah berbicara dengan seorang yang 

munafik, inilah salah satu dari antara mereka. Dia adalah seorang yang 
berambut hitam, dan dia mempunyai bayi melalui seorang wanita yang 

berambut pirang, dua orang bayi melalui seorang wanita yang berambut 
pirang. Saya melihatnya di dalam sebuah penglihatan, langsung di hadapan 

saya. 
278
 Saya berpikir, “Sekarang, saya benar-benar bingung. Nah, bagaimana 

mungkin Roh yang sama itu, ada pada seorang, seorang manusia yang 

saleh dan satunya ada pada seorang yang jahat, munafik?” Saya berpikir, 

“Tuhan, lebih baik saya tinggalkan semuanya itu, saya tidak tahu.” Saya 
baru berumur kira-kira 19, 21 tahun, dan saya berpikir, “Lebih baik saya 

tinggalkan saja semua hal ini. Yah, saya tidak tahu. Bagaimana mungkin 
dunia bisa menjadi begitu? Saya tidak bisa mengatakan apa-apa 

tentangnya, saya tidak bisa mengatakan apa pun untuk menentangnya, 

tetapi saya tahu bahwa orang itu salah.” Dan Roh yang sama itu, saya 
melihatNya; Ia tercurah di sana dan memberikan pengaruh yang sama. 

Saya berpikir, “Ada sesuatu yang salah di sini. Itu saja yang bisa dikatakan 
tentangnya.” Saya katakan kepada orang ini . . . 

Dia berkata, “Apakah kamu pernah menerima Roh Kudus?” 

Saya katakan, “Saya tidak yakin bahwa saya sudah mendapatkan 

seperti apa yang orang-orang anda miliki.” 

Katanya, “Glori bagi Tuhan. Apakah kamu pernah berbahasa lidah?” 
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Saya katakan, “Tidak, tuan.” 

Dia berkata, “Kamu belum mendapatkannya.” 
279
 Saya katakan, “Baiklah, saya—saya kira saya tidak memilikinya.” 

Paham? Saya berkata, “Hal ini adalah sesuatu yang baru. Saya tidak 
pernah melihat atau pun mendengarnya.” Saya berkata, “Baiklah . . .” 
280
 Dia berkata, “Baiklah, masuklah ke dalam dan mendapatkannya. 

Tentu. Itu untuk anda.” 

Saya berkata, “Terima kasih, tuan.” 
281
 Saya berpikir, “Saudara, saya tidak ingin apa yang sudah anda 

dapatkan.” Jadi kemudian saya—saya memeriksanya sedikit, dan saya 
berjalan keliling sebentar, pergi keluar. 
282
 Saya pergi ke pepohonan pada malam itu, dan saya—saya berpikir, 

“Tuhan, kasihanilah, saya mau pulang.” Dan saya pulang. Saya tidak bisa 

mengatakan apa pun atau menentang. 
283
 Suatu waktu, saya berada di Green’s Mill, gua kecil saya di mana saya 

selalu pergi ke sana, bahwa anda tahu tentang hal itu. Saya berada di sana 
untuk sesuatu yang lain. Tiga atau 4 hari saya berada di sana, berpuasa 

dan berdoa. Pengap berada di gua itu, dan saya keluar pada suatu sore. 

Sungguh indah sore itu dan matahari sedang bersinar—meninggalkan . . . 
Ada sebatang pohon yang sudah tumbang tergeletak seperti ini persis di 

bawahnya, turun ke arah sungai kecil itu. Dan saya duduk di sana sambil 
menggosok mata saya, kembali ke gua yang gelap itu sebentar. Saya 

meletakkan Alkitab seperti itu, dan saya berpikir, “Baiklah, saya percaya 

saya akan membaca beberapa ayat dari Alkitab ini sekarang.” Saya 
menyandarkan punggung saya ke dahan pohon itu dan hanya 

mengistirahatkan diri saja dan menyandarkan punggung; tubuh saya 
berdebu. Dan saya mulai membaca. 
284
 Dan ketika saya mengambil Alkitab itu, itu adalah Ibrani pasal 6. 

Paham? “Sebab tidak mungkin bagi mereka yang pernah diterangi hatinya, 

yang sudah mendapat bagian dari Roh Kudus, namun yang jatuh, untuk 
dibaharui sekali lagi sedemikian kepada pertobatan. Sebab jika . . . Sebab 

tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya, dan yang 

menghasilkan tumbuh-tumbuhan bagi mereka yang . . . semak duri dan 
rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada penolakan . . . 

akan dibakar.” Ibrani 6:4-8 
285
 Saya berpikir, “Baiklah, apakah itu?” . . . ? . . . Dan saya berpikir, 

“Apakah itu?” “Oh,” saya katakan, “Saya rasa itu adalah sesuatu yang 
penting.” Itu berlalu. Saya tidak—saya berada di sana sedang mendoakan 

sesuatu yang lain. Dan saya letakkan Alkitab saya lagi. 
286
 Saya berkata, “Baiklah, saya rasa saya akan membalik dan 
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mendapatkan sesuatu untuk dibaca,” seperti itu. 

287
 Dan angin datang dan membaliknya lagi. Saat itu saya membuka di 

Perjanjian Lama; menghembuskannya kembali ke Ibrani pasal 6 tadi. Saya 

lihat lagi dan di situlah. Jadi saya melihat; saya mengangkatnya; saya 
membacanya lagi: hal yang sama. “Baiklah,” Saya berpikir, “Astaga, 

apakah kamu mulai bertakhyul, Bill?” 

288
 Jadi saya berpikir, “Baiklah, saya akan membaca di sini.” Dan saya—

saya mulai membaca, dan saya tidak merasa tertarik sama sekali. Saya 
pikir, “Yah, saya percaya saya mau mengangkat tangan saya saja dan 

memuji Tuhan.” Saya letakkan Alkitab itu seperti itu, mengangkat tangan 
saya untuk memuji Tuhan. 

289
 Ketika saya mengangkat tangan saya, angin berhembus, “Whew!” 

[Saudara Branham membuat suara angin—Ed.] Bertiup lagi, dan sesudah 

angin itu bertiup, saya melihat ke bawah, Ibrani 6. Saya membacanya lagi. 

290
 Saya berpikir, “Apakah artinya itu? Saya tidak dapat memahami.” Saya 

sudah benar-benar lupa tentang pemikiran orang-orang Pentakosta itu. 
Kemudian saya berpikir, “Apakah artinya itu?” Dan saya duduk di sana dan 

saya berpikir, “Apakah ada sesuatu di situ, Tuhan?” 

291
 Saya berpikir, “Nah, saya percaya dengan pilihan. Yeah. ‘Sebab mereka 

yang sudah diterangi hatinya, dan mengambil bagian Roh Kudus,’ paham), 

‘dan yang sudah mengecap Firman Allah.’” Saya katakan, “Itu adalah 

orang-orang percaya perbatasan yang hampir sampai kepada hal yang 
sesungguhnya dan kemudian berbalik lagi; persis seperti mereka di zaman 

Yosua.” 

292
 Yosua dan Kaleb berjalan terus, tetapi orang-orang ini hanya berada di 

perbatasan, melihat, mengecap dan sudah melihat perbuatan-perbuatan 
Allah yang baik, kemudian menolaknya. Bilangan 13:21-33 Orang-orang yang 

berada di sekitar gereja setiap saat, berkata, “Saya percaya hal itu, 
Saudara Branham,” tetapi tidak pernah membuat suatu gerakan ke arah 

itu. Nah, dikatakan, tidak mungkin bagi mereka untuk pernah pergi 

menyeberang. Jadi mereka sampai ke tempat itu, dan anda berkhotbah 
kepada wanita-wanita yang berambut pendek; tahun berikutnya mereka 

masih berambut pendek, tetap sama. Berkhotbah kepada para pria untuk 
melakukan, mereka hanya melakukan, sama saja, anda paham; tidak 

pernah melihat. Orang-orang percaya perbatasan yang berkata, “Oh, ya, 
saya percaya Itu benar.” 

293
 Saya berkata, “Tentu saja saya percaya hal itu.” Tetapi ini—ketika itu 

sampai kepada hal tersebut, “Tetapi semak duri dan rumput duri sudah 

dekat kepada penolakannya, yang berakhir ke pembakaran . . .” Saya 
berpikir, “Apakah maksudnya? Tidak dapat memahaminya.” 
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294
 Saya duduk di sana sebentar; saya merenung, “Tuhan, jika ini adalah 

sesuatu yang Engkau mau untuk saya ketahui, maka saya ada di sini 

sedang mencari suatu penglihatan dariMu, Tuhan, hanya ingin mengetahui 
tentang kebaktian yang ada di sana itu, dan saya—saya ingin Engkau 

memberitahu saya, Bapa.” 
295
 Dan saya memandang ke seberang lembah itu naik ke atas . . . Berada 

di atas kota Charlestown, pergi ke arah Pasar Baru itu, jalan itu. Saya 

menyeberangi bukit itu. Dan saya memandang, dan saya melihat itu 
seperti sebuah pelangi yang menggantung di atas lembah itu. Dan melalui 

pelangi itu saya melihat sesuatu berbalik, dan saya melihat, dan itu adalah 
dunia. Dan di sinilah pergi seorang Manusia berpakaian putih. 
296
 Nah, banyak dari antara anda di sini yang terlalu muda untuk 

mengetahui hal ini. Anda ingat ketika kita dulu menaburkan benih-benih 
dengan . . . menempatkan sebuah tas yang besar di pinggang anda, dan 

mengambil dan menaburkannya? Tuan Wood, anda akan ingat hal itu, 
dalam menaburkan benih-benih seperti itu. Menaruhnya di genggaman 

tangan anda dan menyebarnya seperti itu. Membiarkan angin yang meniup 

benih-benih itu masuk ke dalam tanah. 
297
 Dan saya melihat seorang Manusia yang berpakaian putih itu berjalan 

seperti itu, menaburkan benih-benih. Dan saya memperhatikan dia benar-
benar berjalan mengitari lekukan bumi ini. Dan saya berpikir, “Saya ingin 

tahu apakah artinya itu.” Dan kemudian saya melihat; baru saja orang itu 

membalikkan punggungnya, datanglah seorang penipu ulung, datang 
mendekat, memandang seperti itu. Dia membawa satu kantong penuh dan 

dia menaburkan lalang-lalang di belakang manusia yang tadi. Dia pergi 
mengitari bumi; masih terlihat, menyelinap anda tahu, menaburkan lalang-

lalang seperti ini, dan dia pergi mengitari bumi. 
298
 Kemudian saya melihat itu bermunculan, dan muncullah gandum dan 

muncullah juga lalang-lalang, ilalang, rumput duri, semak duri. Dan 

keduanya tumbuh bersama-sama. 
299
 Dan di situlah datang kemarau yang hebat, dan saya melihat gandum 

kecil itu memegangi kepalanya yang kecil, [Saudara Branham menirukan 

suara yang sedang terengah-engah—Ed.] memohon air dengan sangat. 
Dan saya melihat lalang kecil itu kepalanya tertunduk [Saudara Branham 

menirukan suara yang sedang terengah-engah itu—Ed.] sedang memohon 
air. Dan semuanya mulai berdoa meminta air. 
300
 Dan segera saja hujan yang lebat turun untuk menjawab doa itu. Dan 

hujan mengguyur seluruh bumi, dan segera sesudah itu air menggenangi 
bumi, gandum kecil itu melompat dan berkata, “Glori, glori, glori, glori.” 

Dan melompat juga si lalang kecil itu dan bersorak, “Glori, glori, glori, 
glori.” 
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301
 Jadi, saya berpikir, “Sekarang, apakah itu?” Dan kemudian—“Nah, 

gandum itu bersorak, saya bisa mengerti itu; tetapi apakah arti lalang itu?” 
302
 Kemudian Dia berkata, “Bacalah Ibrani 6.” 

303
 “Hujan turun bagi orang benar dan orang fasik.” Matius 5:45 Itulah 

permasalahannya; yaitu bahwa kita . . . kenapa kita tidak memiliki seorang 
Mempelai yang siap bagi Kristus sekarang ini. Kita sudah menaburkan 

benih-benih denominasi dan menggantikan Firman. Apakah yang sudah ia 

hasilkan? Melahirkan anak-anak denominasi lagi. Itu benar. Tetapi di 
antara itu terdapat gandum yang sudah jatuh. Itu benar. Tetapi lihatlah, 

Roh yang sama yang membuat orang percaya yang sejati berbahasa lidah, 
Roh yang asli yang menjadikan orang percaya yang sejati seorang Kristen, 

paham, karena Ia sedang mengairi Firman, Benih. Roh yang sama itu 

membuat sesuatu yang menggantikan itu, seperti persilangan Hawa, 
menjadikan persilangan itu sama-sama berbahagia, sama-sama bersorak-

sorai, merasakan sukacita yang penuh dengan hal itu sama seperti mereka 
yang lain. Namun apakah Kebenaran tentang hal itu? Benih itu sudah salah 

sejak awal. Jadi semua demonstrasi-demonstrasi anda secara fisik itu tidak 

ada artinya sama sekali. 
304
 “Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan 

bahasa Malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, maka itu sama 
sekali tidak bermanfaat bagiku. Sekalipun aku bisa memindahkan gunung 

namun tidak mempunyai kasih, maka itu sama sekali tidak bermanfaat 

bagiku. Sekalipun aku memberikan semua barang-barangku untuk 
memberi makan orang miskin, namun aku tidak mempunyai kasih, maka 

itu sama sekali tidak bermanfaat bagiku. Sekalipun aku dapat berkata-kata 
dengan semua bahasa manusia dan bahasa Malaikat, tetapi jika aku tidak 

mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang 
yang gemerincing.” I Korintus 13:1-2 Lihatlah, itu nol. 
305
 Dengarkan, gereja! Pentakosta? Tidak berguna! Kenapa? Itu adalah 

sebuah benih persilangan. Itu tidak dapat datang kepada Firman. Nah, jadi 
begitulah. 
306
 Tubuh yang memberikan kelahiran bagi tubuh Kristus lagi harus datang 

dari sebuah rahim seorang perawan: Firman. Itu benar. 
307
 Itulah sebabnya. Dengarkan ini. Itulah sebabnya dia menghasilkan 

“satu juta lagi pada tahun ‘44-an.” Itu adalah slogan gereja Baptis. Itulah 
sebabnya denominasi-denominasi Pentakosta itu tidak bisa memberikan 

kelahiran rohani untuk menghasilkan manifestasi-manifestasi dan Kristus, 

karena itu hanya suatu hujan penaburan, dan dia menghasilkan sebuah 
gereja denominasi, dan dia sudah bergabung dengan—dengan Kelompok-

kelompok Evangelical yang besar itu, dan dia sudah masuk dengan cara 
Korah. Dia sudah pergi dengan denominasi-denominasi. Itulah sebabnya. 
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308
 Sekarang, mari kembali ke Perjanjian Lama, ke beberapa pralambang, 

kemudian saya akan mulai di sini dalam beberapa menit tentang sesuatu 

hal dan memperbolehkan anda pergi. Mari kembali ke Perjanjian Lama ke 
beberapa pralambang untuk membuktikan hal-hal ini. Nah, saya sudah 

menghabiskan beberapa jam di sini, mengkhotbahkan hal ini terus. 
Sekarang, kita akan mengubah subyeknya, mengubah program. 

309
 Nah, pertama-tama saya sudah mendapatkan sesuatu, baru saja ketika 

saya harus . . . Saya mempunyai beberapa halaman di sini dan kemudian 

saya harus . . . Oh, astaga, astaga, astaga, tentunya bukan itu. Saya 
benar-benar harus bergegas secepat mungkin. Sekarang, saya akan 

membacanya, paham, membacanya secepat mungkin, karena saya tahu 
bahwa kita tidak mempunyai waktu yang banyak. Paham? Sekarang . . . 

Apakah anda lelah? [Jemaat menjawab, “Tidak”—Ed.] Oh, baiklah, kalau 
begitu saya yang lelah. Baiklah. Diteruskan; baiklah. 

310
 Nah, itulah sebabnya kita mendapatkan semua hal yang telah kita 

dapatkan. Nah, semua hal yang sudah saya katakan ini, jika semuanya itu 

tidak sesuai dengan Alkitab, atau cocok dengan Firman Allah, maka semua 
itu salah. Itu semua salah. Nah, semua gambaran ini . . . Saya benar-benar 

akan bergegas melihat kepada sebagian dari hal ini, tidak menjelaskannya, 

tetapi hanya bergegas sehingga kita bisa mendapatkannya; dan saya 
berjanji kepada anda, secepat yang bisa saya lakukan . . . 

311
 Saya mempunyai tempat di sini di mana saya mendapatkannya 

demikian di dalam Roh. Saya—saya meminta jemaat berkumpul supaya 
saya dapat memperlihatkannya dan membuktikannya di dalam Firman ini 

tepat apa yang sudah terjadi selama ini, dan kemudian ketika saya 

lakukan, saya berpikir waktu itu, “Tuhan, saya mendapati orang-orang 
sedang berdiri di sini sekarang; saya akan mendapati mereka berdiri di 

sana; apa yang bisa saya katakan kepada mereka? Saya tidak bisa 
memperkirakan masa depan. Saya tidak bisa memberitahu mereka apa 

yang harus dilakukan. Apa yang akan saya lakukan? Saya akan 
menempatkan mereka pada posisi yang sangat sulit.” Dan saya 

mengangkat tangan dan berkata, “Tuhan, saya rasa saya akan melakukan 

hal ini bagi kehendakMu. Saya tidak pernah melakukan hal ini, tidak pernah 
melakukannya sebelumnya.” Karena benih itu belum ditabur waktu itu. 

Saya katakan, “Nah, saya sudah mendapatkan . . . Saya—saya percaya 
inilah saatnya bagi saya untuk mengatakannya; tetapi sekarang, apa yang 

akan saya katakan sekarang ini?” 

312
 Dan sejelas kalau anda mendengar suara saya, Sesuatu berkata, 

“Ambillah penamu.” 

313
 Saya akan membacakannya untuk anda sebentar lagi. Dan ketika saya 

sudah selesai menuliskan, itulah dia, benar-benar jawaban. Saya bahkan 
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tidak tahu apa yang sedang saya tuliskan, hanya mulai menuliskan; dan 

ketika sudah selesai, saya letakkan pena itu; saya melihat; saya berpikir, 

“O Tuhan kasihanilah; tepat ada di situ. Itulah yang sedang saya cari.” 
Nah, ada beberapa hal yang harus saya lewatkan. Kita akan 

mendapatkannya sebentar lagi, dengan kehendak Tuhan. 
314
 Semua yang di Perjanjian Lama adalah pralambang yang menunjuk 

kepada Kristus dan gerejaNya. Anda percaya Adam dan Hawa menunjuk 

kepada Kristus dan gerejaNya? Anda percaya bahwa Yehova dan isteriNya 
menunjuk kepada Kristus dan gerejaNya? Baiklah, jika itu semua adalah 

pralambang maka yang ini adalah wujud aslinya, maka yang ini pasti sama 
seperti pralambangnya itu, karena pralambang mengambil dari—dari . . . 

Wujud yang asli itu mengambil dari pralambangnya. 
315
 Kristus adalah Kepala, Batu Allah yang sejati. Apakah anda percaya hal 

itu? Firman yang benar! Mempelai Wanita adalah Tubuh. Anda ingin 
beberapa Nas mengenai hal-hal ini, jadi anda bisa mencarinya? Saya—saya 

akan bacakan ayat-ayat Alkitab tersebut, tetapi saya tidak akan 
membacanya. I Petrus 2:1-6; Efesus 5:22 . . . Paham? I Petrus 2:1-6; 

Efesus 5:23. Bacalah pasal itu, keduanya ada di situ. Paham? Perjanjian 
Lama: Kristus. 
316
 Perhatikan kemari. Coba ambil ini sebagai contoh. Mungkin kalau isteri 

saya tidak mengambil dolar saya. Pasti ada di sini. Untuk membayar 
beberapa potong roti sandwich beberapa saat yang lalu. Maafkan saya, 

sahabat-sahabat, seharusnya saya tidak mengatakan hal itu, saya 

mempunyai seorang isteri yang baik. Nah, di balik uang dollar ini . . . 
Bukan untuk dia, saya tidak mau mempunyai dolar, saya rasa. Kemurahan 

Allah memberikan itu kepada kita dan isteri menolong saya. 
317
 Nah, di balik uang ini, nampak sepertinya, jika itu adalah uang kita, 

meterai Amerika terdapat di sisi sebelah kiri dari uang dolar itu yang 

seharusnya menjadi meterai besar di negara ini. Apakah itu benar? Tetapi 
kenapa piramida itu disebut meterai besar? Bahkan uang anda harus 

memberikan kesaksian tentangnya. Ya. 
318
 Setiap kali anda mengirim sebuah kartu pos atau surat, anda harus 

memberi kesak- . . . Itu memberikan kesaksian, “Tahun Tuhan kita, 1962.” 

Segala sesuatunya bersaksi tentang Kristus. Paham? 
319
 Anda memperhatikan itu, meterai besar itu, itu adalah piramida? 

Apakah ada yang pernah mengetahui bahwa piramida tidak pernah 

mempunyai batu puncak di atasnya? Berapa banyak yang tahu hal itu? 

Tentu. Saya pernah ke Mesir, Kairo: melihatnya. Tidak pernah ada 
puncaknya, kenapa? Itu sudah ditolak, batu penjuru itu. Matius 21:42 Itu 

adalah batu penjuru yang menahan gedung ini, adalah sebuah batu kunci. 
Berapa banyak yang tahu apakah batu kunci itu? Ketika lengkungan utama 
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itu dibuat, maka batu kunci itu menahannya. Batu penjuru itulah yang 

menahan gedung tersebut, apakah itu benar? Dan batu penjuru di 

piramida adalah batu puncaknya, adalah batu kunci yang menahan yang 
lainnya. Nah, batu kunci ini dulunya ditolak. Apakah anda memperhatikan, 

di atas sana, itu berada di atas sana, ada di atas piramida itu. 
320
 Nah, menggambarkan apakah itu ketika Henokh membangunnya? 

Inilah yang dulu terjadi: itu persis seperti datangnya gereja Injil. Paham? 
321
 Nah, di bawah adalah bagian yang lebar dari piramida itu, itu 

menggambarkan masa-masa awal reformasi: hanya untuk menyebut diri 

anda seorang Kristen dan menolak gereja Katholik, yang berarti anda akan 
terbunuh oleh karena hal itu. Kemudian datanglah . . . Mereka 

memberitakan pembenaran oleh iman. Kemudian datanglah . . . 

Sekarang, perhatikan angka tiga muncul lagi. 
322
 Muncullah John Wesley yang memberitakan pengudusan. Gereja 

menjadi semakin minoritas lagi, paham, menyempit di sini. 
323
 Dan kemudian sesudah masa-masa John Wesley dengan 

pengudusannya, muncul gereja Pentakosta, dan Allah membawa sisa 
orang-orang itu keluar dari yang itu: setiap orang menerima Firman. 

Paham? Sekarang, ketika itu sampai ke Pentakosta, itu memangkas banyak 

dan lebih mendekati, karena itu adalah pemulihan karunia-karunia, 
membawanya naik. 
324
 Apakah itu? Di bagian bawah sini itu adalah bagian yang masih terlihat 

jauh dari puncaknya. Sampai di sini ia lebih mendekati puncaknya. Naik ke 

sini ia lebih dekat lagi, tetapi itu harus mutlak cocok dengan yang lainnya. 

Itu harus diasah. 
325
 Di piramida itu, anda boleh ambil sebilah silet, namun anda tidak dapat 

menyisipkan silet itu ke antara tumpukan batu-batu itu yang biasanya 
semen berada di sela-selanya; ukuran batu-batu itu sangat pas antara satu 

dengan lainnya. Mereka mengatakan bahwa bait Salomo dulunya juga 

sama. Paham? 
326
 Allah sedang membawa orang pilihan keluar dari gereja Pentakosta itu, 

persilangan itu, mengeluarkannya, dan melakukan tahap penyelesaian 
Firman. Dan itu harus sangat dekat sampai Firman itu sendiri akan berpadu 

dengan Firman ini. Di situlah datang Batu Utama itu, berseru, “Kasih 
karunia, kasih karunia, kasih karunia yang menakjubkan.” Zakharia 4:7 Batu 

Utama itu! 
327
 Di sinilah anda seperti ini, paham, di sana. [Saudara Branham 

mengilustrasikan—Ed.] Nah, berapa lebarnya bagian yang bawah dari 

piramida itu? Dan itu semakin mendekat, mendekat, mendekat, pelayanan 
itu. Beberapa waktu kemudian di sinilah datang . . . Di sinilah Luther: 
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pembenaran, dibenarkan. Di sinilah datang Wesley: kumpulan yang 

dikuduskan. Di sinilah datang Pentakosta: pemulihan karunia-karunia. 

Sekarang, Allah sedang mengambil dari situ, mengasah suatu kumpulan 
orang untuk menjadikan sebuah pelayanan yang cocok persis seperti 

Firman yang di sana itu, karena itu harus cocok dengan Firman. Jadi itulah 
Mempelai Wanita; mengangkatNya. 
328
 Sekarang, Kristus dimanifestasikan untuk menghancurkan pekerjaan-

pekerjaan Iblis. Anda percaya itu? Nah, saya tidak bisa menjelaskan semua 

ini; saya hanya akan menyelesaikannya dengan cepat, menjelaskan hal-hal 
yang penting saja supaya anda tidak tinggal terlalu lama. Kristus 

dimanifestasikan untuk menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis. Apakah 

itu benar? Apakah anda semua percaya hal itu? Itulah sebabnya Dia . . . 
Siapakah Dia? Firman Allah, yang menghancurkan pekerjaan-pekerjaan 

persilangan itu, Iblis. Apakah itu benar? Dia dijadikan untuk melakukan hal 
itu; Dia dilahirkan untuk melakukan hal itu, untuk menghancurkan 

pekerjaan-pekerjaan iblis. 
329
 Sekarang, tubuhNya akan melakukan hal yang sama. Karena, Tubuh 

itulah, kepala dan tubuh menyatu. Roma 16:20 Benarkah itu? Jika Kristus 
adalah Kepala, adalah Firman, tubuhNya harus sama seperti KepalaNya. 

Benarkah itu? Sebuah gereja Firman, yang dilahirkan dari Firman, 

dilahirkan secara perawan dari Firman, bukan milik denominasi; dilahirkan 
secara perawan dari Firman. 

Caranya Tubuh itu bekerja adalah oleh Kepala. Benarkah itu? 
330
 Tubuh saya tidak bisa bergerak sebelum kepala saya menyuruhnya 

untuk bergerak. Baiklah, bagaimana seandainya kepala saya ini adalah 
daging dan tubuh saya adalah beton? Tidak bisa bergerak. Kepala dapat 

berkata, “Bergerak, bergerak, bergerak, bergerak, bergerak,” tetapi tidak 
ada suatu apa pun untuk mengirimkan sebuah pesan ke tubuh. Benarkah 

itu? 
331
 Baiklah, jika Kepala saya adalah Kristus dan tubuh saya adalah sebuah 

denominasi, bagaimana itu akan bekerja? Bagaimana mungkin kesucian 

dan sundal bekerja bersama-sama? II Korintus 6:14-16 Uh-huh. 
332
 Saya suka ini, saudara-saudara; saya akan beritahu anda. Saya akan 

suka untuk mengkhotbahkan sedikit mengenai hal ini sebentar. Caranya 
tubuh itu bekerja adalah oleh Kepala, dan Kepala ialah Firman. Apakah itu 

benar? Kepala ialah Firman. Efesus 5:23 
333
 Bandingkan dengan gereja modern ini. Kenapa kita tidak mempunyai 

mukjizat-mukjizat di dalamnya? Kenapa kita tidak mempunyai Firman di 
dalamnya? Ia tidak bisa mendapatkan Firman untuk itu; denominasi 

menghentikannya. Tentu. Katakanlah . . . Di sini datang seorang manusia 
kudus Allah yang bagus, memberitakan Firman Allah persis tepat 
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sebagaimana yang dapat dia lakukan sesuai dengan Injil, denominasi itu 

berkata: “Ahem. Tidak, tidak, tuan. Keluarkan dia dari sini.” Paham? Tubuh 

tidak dapat bergerak. Paham? Ditolak, pasti. 

334
 Sekarang, tubuh itu membawa pekerjaan-pekerjaan, meneruskan 

pekerjaan-pekerjaan itu dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Kepala 

perintahkan kepadanya untuk dilakukan. Ha-ha-ha! 

335
 Beritahu saya di mana Dia pernah berkata, “Berorganisasilah.” Beritahu 

saya di mana Kepala semua—semua berkata, “Tidak apa-apa bagi wanita 
untuk memotong rambutnya.” Huh? Yang menyebutkan begitu; tidak ada 

di situ. Beritahu saya di mana Kepala pernah berkata, “Pekerjaan-
pekerjaan yang aku lakukan ini, tetapi kamu tidak akan melakukannya.” 

Beritahu saya tentang hal itu. 

336
 Tetapi Kepala mengatakan begini. Anda mau mencatat ayat Firmannya, 

saya akan memberikannya kepada anda: Yohanes 14:12, “Pekerjaan-
pekerjaan yang Aku lakukan, akan kamu lakukan juga.” Itulah tubuhNya. 

Paham? 

337
 Lihatlah sekarang, kenapa saya sudah begitu bersemangat berbicara 

tentang jenis benih yang sudah saya tanam bagi tubuh itu? Hujan akan 
segera turun; yang saya maksudkan adalah hujan yang sesungguhnya. 

Dan harus ada Benih yang jatuh. Saya berharap saya masih hidup untuk 
melihatnya. Apakah anda mengerti sekarang? Itu akan menjadi Firman 

yang hidup seperti yang ada pada mulanya, Firman Allah yang diucapkan, 

memiliki kuasaNya; sebab itu ada di dalam Dia di dalam tubuh milikNya, 
bekerja dengan caraNya. 

338
 Memandang kepada janji-janji yang sudah Allah berikan kepada tubuh 

ini. Nah, kita sedang datang kepada sesuatu. Kita sedang datang ke 

Gunung Sion sekarang. Coba lihat apa yang Dia katakan kepada Tubuh ini; 
yang saya maksudkan, kelahiran perawan. [Saudara Branham mengetuk 

mimbar 2 kali—Ed.] Sekarang kita melihat—kita melihat peniruan-peniruan 
terhadap hal itu. Kita melihatnya setiap hari. Tetapi mari berbicara tentang 

tubuh yang sesungguhnya itu, melihat apa yang telah Dia katakan tentang 

hal ini. Mari lihat. Baik, inilah yang sudah Dia janjikan. 

339
 Apakah anda percaya bahwa Yohanes 3:16 benar? Saya harus 

membaca hal ini. Itu saja yang dikatakan di situ. Baiklah. Anda . . . Saya 

mungkin . . . Setiap orang percaya Yohanes 3:16: “Karena begitu besar 
kasih Allah akan dunia, sehingga Ia telah mengaruniakan AnakNya yang 

tunggal,” dan seterusnya, katakan, amin [Jemaat mengulangi: “Amin.”—

Ed.] 

340
 Saya tantang anda untuk percaya kepada yang berikutnya. Saya 

sedang berbicara tentang Tubuh sekarang. 
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341
 Mari ambil Yohanes 20 untuk memulai. Baiklah, ambil Yohanes pasal 

20 dan mari lihat: Yohanes pasal 20 dan kita akan mulai pada, oh, saya 

mau katakan kira-kira ayat 19. Yohanes 20, saya yakin itulah yang saya 
tandai di sini, dan mulai dengan ayat 19. Sekarang, dengarkan baik-baik. 
342
 Saya tantang anda untuk mempercayainya. Oh, saya—saya benar-

benar merasa enak sekarang. Oh, seandainya saja saya bisa . . . Saya—

saya hanya berharap saya bisa melihat Roh Kudus benar-benar terlihat di 
sini, seperti itu; yang berkata, “Nah, inilah Aku.” Dengarkan. 

. . . Ketika hari senja pada hari pertama minggu itu, 
berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan 
pintu-pintu yang terkunci . . . pintu-pintu terkunci di mana 
murid-murid sedang berkumpul . . . karena mereka takut 
kepada orang-orang Yahudi, datanglah Yesus dan berdiri di 
tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, “Damai 
bagi kamu semua!” 

Dan sesudah Dia berkata demikian . . . Dan sesudah Ia 
berkata demikian, Dia menunjukkan kepada mereka 
tanganNya dan lambungNya. Dan ketika murid-muridNya   

. . . (Coba lihat.) . . . lambungNya . . . Dan ketika . . . 
Kemudian murid-murid itu bersukacita, ketika mereka 
melihat Tuhan. 

Kemudian kata Yesus kepada mereka . . . Damai bagi 

kamu! . . . (Oh, apakah anda siap?) . . . sama seperti Bapa 

mengutus Aku, (Dia adalah Firman, Benih, Firman-Benih) 
demikian juga sekarang Aku mengutus kamu. 

343
 Apakah anda percaya itu? Jangan berhenti. Masih ada lagi tentang itu. 

Dan sesudah Ia berkata demikian, Dia menghembusi 
mereka, dan berkata kepada mereka, Terimalah Roh 
Kudus: 

Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya 
diampuni, jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, 
dosanya tetap ada. 

344
 Apakah itu Kebenaran? Kepada siapakah Dia mengatakan hal itu? 

Benih, Firman. Kenapa? Mereka hanya bisa dilahirkan oleh Firman. Itulah 
alasannya. Apakah anda percaya itu? 
345
 Mari ambil Matius 16 sekarang, sebentar. Matius 16:19: mari baca hal 

ini sebentar. Baiklah. 

Dan Aku akan memberikan kepadamu kunci-kunci 
kerajaan surga: dan apa yang kamu ikat di dunia ini akan 
terikat di surga dan apa yang kaulepaskan di dunia ini 
akan terlepas di surga. 
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346
 Saya tantang anda untuk percaya itu. Dan jika itu bukan Firman, 

Yohanes 3:16 bukanlah Firman. Kenapa anda mengambil sebagian dan 

tidak mengambil yang lainnya? Semua Firman Allah adalah benar, tetapi itu 
harus masuk ke rahim seorang perawan di mana tidak lain hanya Benih itu 

yang terdapat di situ. Apakah anda percaya itu? Baiklah. 

347
 Sekarang, perhatikanlah hal ini dengan seksama. Saya tahu si sundal 

itu mengklaimnya, dan mereka benar-benar mengampuni dosa-dosa 

melalui kuasa denominasi mereka. Tetapi lihatlah anak-anak mereka: 

berada di setiap ruangan dansa, memotong rambut mereka, merias wajah 
mereka seperti badut, laki-laki hidup dengan isteri orang lain, bercumbu-

cumbuan di jalan-jalan, mandi campur, dan lain-lain. Tentu, mereka 
mengampuni; mereka mengampuni dosa-dosa dengan cara mereka sendiri, 

tetapi buah mereka menunjukkan siapa mereka. Tidak benar untuk 
mereka. Tidak, tuan. Apa yang mereka lakukan? Mereka memakai celana 

pendek, memotong rambut mereka, memakai rias wajah. Yesus berkata, 

“Dari buahnyalah kamu mengenal mereka,” Matius 7:16 jenis dari benih 
mereka adalah begitu. Itulah siapa mereka. Benih denominasi memberikan 

pengampunan ala denominasi. Itu tepat sekali. 

348
 Allah berkata, “Biarlah Firman menghasilkan menurut jenisNya,” dan 

demikianlah itu. Itu benar. Oh, saudara, Kitab-kitab Suci adalah benar. 
Anda percaya itu? 

349
 Dan Roh Kudus memberikan kesaksian tentang karunia yang 

ditentukan itu, yang gereja itu klaim bahwa dia punya. Apakah? Dengan 
mengairi Firman, menyela Firman dengan kata “Amin.” Ketika Ia berkata, 

“Bertobatlah dan dibaptis di dalam Nama Yesus Kristus.” Kisah Para Rasul 2:38 

“Amin.” Ketika Ia mengatakan hal-hal yang lain ini. “Amin.” Begitulah: 
“Amin” untuk segala sesuatunya. Paham? Ia menyela Firman. Dan Allah 

oleh . . . telah menentukan karunia itu untuk mencapai pengampunan 
dosa-dosa, tetapi itu diberikan kepada tubuh Firman yang dipenuhi Roh, 

karena hanya Firman yang dapat mengampuni dosa-dosa, karena Firman 
adalah Allah. 

350
 Alangkah benar orang-orang Farisi itu dulu! Saya sudah katakan pagi 

tadi bahwa kita akan membahas hal ini. Sekarang saya sudah memberikan 

waktu saya. Tetapi orang-orang Farisi itu berkata, “Orang ini mengampuni 
dosa. Kita tahu bahwa dia adalah seorang penghujat. Hanya Allah yang 

dapat mengampuni dosa, dan orang ini hendak mengampuni dosa,” tidak 

tahu bahwa itu adalah Firman. Firman mengampuni dosa-dosa, sebab Ia 
adalah Allah. 

351
 Dan ketika anda bukan menjadi milik anda . . . Allah tahu—sudah tahu 

dan sudah mengenal lebih dulu melalui maksud dan rencanaNya siapa 
yang akan menerima karunia ini dan siapa yang akan mempergunakannya 
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dengan cara yang benar. Mereka yang memilikinya dibuktikan oleh Firman 

Allah dengan Firman yang lainnya dan Roh. Jelaskah itu? 
352
 Beberapa orang akan menyuruh anda mempercayai itu melalui 

sekolah, kesarjanaan, gelar-gelar: jika anda sekolah begitu lama; jika anda 

menjadi seorang uskup, belajar untuk menjadi seorang paus, atau anda 
menjadi seorang kardinal, atau sesuatu yang seperti itu. Bahwa beberapa 

orang akan menyuruh kita percaya bahwa dari situlah hal itu berasal, 
ketika orang-orang menumpangkan tangannya untuk menjadikan anda 

orang penting untuk melakukannya. Tetapi mereka itu di luar Firman. 
353
 Roma 11:29 berkata, “Sebab karunia-karunia dan panggilanNya adalah 

tanpa pertobatan.” Allah memberikannya. Dan juga Yohanes 15:16, jika 

anda mau mencatatnya. 
354
 Dengarkan baik-baik sekarang. Alangkah berbedanya Yesus di zaman 

Dia dengan denominasi-denominasi yang ada di zaman Dia pada waktu itu. 

Mereka hendak mengarahkan ke Dia yang dulu . . . Saya mau berhenti 
pada hal ini sebentar. Whew. Mereka hendak mengarahkan kembali ke 

atas pundak mereka, kembali ke masa yang lalu itu, dan berkata, “Kami 
adalah murid-murid Musa. Kita tahu bahwa Allah menampakkan diri 

kepada Musa di semak yang menyala itu. Kita tahu itu.” 
355
 Mereka tahu, mereka tahu sejarah tentang Musa, tetapi mereka tidak 

mengenal Allahnya Musa; karena Dia yang berdiri di hadapan mereka di 

Yohanes 6 itu berkata, “Sebelum Musa ada, sebelum Abraham ada, AKU 
telah ada [I AM = bentuk waktu hari ini—Ed.],” Yohanes 8:58 semak yang 

menyala itu. Mereka tahu sejarah tentang Musa. 
356
 Demikian pula di zaman ini. Mereka kenal Allah . . . Mereka mengklaim 

bahwa mereka mengenal Firman Kristus, namun mereka tidak mengenal 

Allah yang ada di dalam diri Kristus. Lukisan bergambar api, siapa yang 
bisa mendapatkan kehangatan dari sebuah lukisan yang bergambar api, 

sebuah pengalaman seminari? Mereka mengenal Musa tetapi tidak 
mengenal Allahnya. Yesus dapat dan sungguh berkata . . . 
357
 Amin. Dengarkan hal ini, saudara. Whew. Nah, sekarang ini saya 

merasa seperti Daud yang sedang memutar umban itu. Saya harap saya 

tidak nampak berkata yang tidak suci kepada anda, sahabat-sahabat. Saya 

baik-baik saja, tetapi saya benar-benar merasa enak. Saya hanya merasa 
semakin enak sekarang. 
358
 Yesus dapat dan sungguh berkata, “Bapa yang mengutus Aku ada di 

dalam Aku, dan seperti Dia telah mengutus Aku, demikianlah Aku 

mengutus kamu,” kepada murid-muridNya. “Bapa yang mengutus Aku ada 

bersama denganKu. Jika Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Firman 
yang dijanjikan BapaKu, maka janganlah percaya kepadaKu; sebab 

merekalah yang bersaksi tentang Aku.” Yohanes 5:36,37 
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359
 Haleluya! Oh, gereja, di manakah engkau berada? Yesus berkata . . . 

Mereka berkata, “Oh, kami tahu dulu Allah melakukan hal ini, tetapi 
tidak pada zaman ini.” 

Yesus berkata, “Sama . . .” 

“Kita tahu bahwa Allah menyertai Musa.” 

360
 “Tetapi Allah yang ada bersama denganKu ada di dalam Aku, sebab 

jika kamu tidak percaya, lihatlah apa yang tertulis tentang Aku. Lihatlah 

apa yang Kitab Suci katakan tentang apa yang akan Aku lakukan, dan jika 

Aku tidak cocok dengan Kitab-kitab Suci, maka janganlah percaya 
kepadaKu.” 

361
 Biarlah saya mengatakan hal ini bukan untuk tidak suci, tetapi biarlah 

saya mengatakan hal tersebut tentang pesan yang sedang saya 

khotbahkan: jika Allah tidak membuktikan hal ini sebagai Kebenaran, maka 
itu tidak benar; tetapi jika Firman membutkikan bahwa saya 

memberitahukan Kebenaran kepada anda, maka percayalah kepada 

Firman. Merekalah yang bersaksi apakah saya memberitahukan Kebenaran 
atau tidak. Mereka adalah kesaksian; Mereka—Mereka bersaksi bagi saya—

bagi pelayanan yang sudah Dia berikan kepada saya. Dia sudah 
menjanjikan hal ini di hari-hari terakhir. Inilah dia. Dia mengatakan apa 

yang akan itu lakukan. Inilah dia. Kita sedang masuk ke dalamnya 

sekarang ini. Anda lihat apakah itu Kebenaran atau bukan. Biarlah Allah 
memberikan kesaksian. Jika pekerjaan-pekerjaan itu, hal-hal yang saya 

khotbahkan itu tidak bersaksi kembali bahwa itu adalah Kebenaran, maka 
itu bukan Kebenaran; tetapi jika Firman mengucapkan tentang hal ini, dan 

di sinilah itu, maka apa yang akan anda perbuat terhadapnya? 
362
 Yesus berkata, “Aku mengenalmu. Kamu mengira bahwa kamu 

mengenal Musa. Kamu tahu, mungkin kamu sudah mengetahui sejarah 

tentang Musa, namun kamu tidak mengenal Allahnya; sebab Aku ada 
sebelum Musa. Aku adalah Orang yang berbicara kepada Musa. Aku adalah 

sang ‘AKU’ [I AM]. Aku adalah Firman.” Keluaran 3:14 
363
 Mereka tidak dapat melihatnya, karena mereka berasal dari bapanya si 

Iblis. Yohanes 8:44 Denominasi-denominasi mereka tidak akan membiarkan 
mereka untuk dapat melihatnya. Hal itu tidak menghentikan Firman untuk 

terus berjalan dengan cara yang sama. Ia jatuh ke atas beberapa orang, 

dan dari mereka itu muncul seorang mempelai wanita di dalam angkatan 
itu. Baiklah, alangkah berbedanya: Lukisan yang bergambar api. 

364
 Yesus bisa—bisa berkata, “Bapa yang mengutus Aku ada bersama 

denganKu, dan pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan memberikan 

kesaksian, karena Aku melakukan hal-hal yang sama yang Kitab-kitab Suci 
katakan akan Aku lakukan.” 
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365
 Orang-orang Yahudi tahu Allah mereka yang bersejarah: sama seperti 

yang sekarang ini. Ya. Kenapa mereka mengetahui Allah yang bersejarah, 

karena mereka mempunyai benih yang bersejarah itu. Kenapa mereka 
tidak menerima Dia? Karena itu sudah disilangkan dengan denominasi. 

366
 Yesus tahu siapa yang mengutus Dia, sebab Dia yang mengutusNya 

ada di dalam diriNya. 

367
 Dan tidak ada denominasi yang mengikat Dia. Amin. Beritahu saya 

yang mana. “Dari sekolah manakah Dia?” Mereka berkata, “Dari manakah 

Dia mendapatkan hikmat ini? Dari manakah pengetahuan ini berasal?” 

Mereka tidak bisa menemukan sekolah yang pernah Dia masuki. 

368
 Sekalipun begitu pada umur 12 tahun, Dia mengacaukan ahli-ahli 

Taurat dan orang-orang Farisi. Lukas 2:46-47 Oh, bukan main. Hal itu berbicara 
tentangnya. Kenapa mereka dulu tidak dapat berkata apa pun kepadaNya 

bahkan ketika Dia masih seorang anak kecil? Ia adalah Firman Allah. 

Mereka tidak bisa membantah hal itu. 

369
 Tidak heran orang-orang itu dibuat takjub oleh DoktrinNya! Apakah 

anda pernah membaca hal itu? Markus 1:22; jika anda ingin mencatatnya. 
“Orang-orang dibuat takjub oleh AjaranNya, karena Dia berbicara seperti 

seseorang yang punya wewenang.” Dia tahu apa yang sedang Dia 

bicarakan. Paham? 

370
 Gereja sekarang ini seharusnya memiliki dua rangkap Roh itu. Sebab 

itu benar, seperti jubah Elia yang jatuh ke atas Elisa, dua rangkap,            
II Raja-Raja 2:9,15 hal yang sama datang dari Yesus Kristus. Nah, anda berkata, 

“Oh, Saudara Branham, anda sedang berbicara tentang gerejaNya.” Itu 

benar. Itu adalah tubuhNya. 

371
 Bukankah isteri saya merupakan bagian dari tubuh saya? Bukankah 

isteri anda bagian dari tubuh anda? Daging dari daging anda dan tulang 
dari tulang anda melalui kesatuan yang kudus? Apakah itu benar? Itulah 

alasannya seorang Kristen seharusnya tidak menikah dengan seorang 

pelacur. Paham? Itu tidak benar. Tidak, tuan, karena itu merusakkan 
semua hal yang berasal dari Allah. 

372
 Anda berkata, “Oh, nah, Saudara Branham, tunggu sebentar; anda 

berbicara tentang Roh Kristus yang atasnya . . .” 

373
 Alkitab katakan itu akan terjadi. Apakah itu benar? Yesaya 9:6 

mengatakan, “Sebab seorang Anak telah lahir untuk kita, seorang Putera 

telah diberikan untuk kita; NamaNya akan disebutkan orang: Penasehat 

Ajaib, Allah yang Perkasa, Raja Damai, Bapa yang Kekal, dan KerajaanNya 
tidak akan berkesudahan, dan lambang pemerintahan akan ada di atasNya 

. . .” Di atas apa? [Jemaat menjawab: “bahu”—Ed.] Itu adalah bagian dari 
tubuhNya. Itu adalah tubuhNya? BahuNya adalah TubuhNya. Di manakah 
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lambang pemerintahan di bumi ini berada? Di TubuhNya. 

374
 “Orang-orang kudus akan menghakimi bumi.” I Korintus 6:2 Apakah itu 

benar? Paulus berkata, “Beraninya kamu mencari keadilan kepada orang 
lain jika ada perselisihan antara satu dengan yang lain, dan bukan 

membawanya ke hadapan jemaat.” I Korintus 6:1 Itu benar. Paham? “Orang-
orang kudus akan menghakimi bumi.” 

375
 Akan berada di manakah lambang pemerintahan itu? Di atas bahu 

mereka, tubuhNya. Pemerintahan ada di atas bahuNya, itu adalah bagian 
dari tubuh. Apakah itu? KekuatanNya di bumi. Kekuatan Allah di bumi 

adalah FirmanNya yang menjadi daging di dalam tubuhNya yang di bumi, 
membuatnya tergenapi. 

376
 Musa . . . Dengarkan, mari melewatkan sebagian darinya. Utusan-

utusan Allah selalu ditolak. Anda percaya hal itu? Musa ditolak. Apakah itu 
benar? Yesus ditolak. Dan Lukas berkata di nas 10:16, jika anda ingin 

mencatatnya. Baiklah. Ditolak! 

377
 I Samuel 8:7, pesan Allah ditolak. Allah mempunyai seorang utusan, 

seorang nabi yang bernama Samuel. Anda percaya itu? Menolak dia dan 

pesannya, mereka menerima dunia. 

378
 Ini adalah hukum Allah. Hal ini akan . . . Saya tidak tahu apakah akan 

mengatakan hal ini atau tidak. Ini adalah hukum Allah. Hukum Allah akan 
menerima seorang hamba yang dibuktikan. 

379
 Mari—mari membuktikan hal itu sebentar. Saya ingin mengambil satu 

dari ayat-ayat Firman di sini: Yohanes 13:20. Mari lihat saja; saya 
mempunyai sesuatu yang tertulis di sini, saya baru saja teringat dalam 

pikiran saya. Oh, yeah, ini dia. 

Sesungguhnya, sesungguhnya, Aku berkata 
kepadamu, barangsiapa menerima orang yang Kuutus, ia 
menerima Aku, dan barangsiapa menerima Aku, ia 
menerima Dia yang mengutus Aku. 

380
 Seorang hamba Allah yang dibuktikan! Oh, saudara, ada 1000 khotbah 

yang terdapat di sini sekarang ini. Paham? Itu benar. Oh, bukan main, itu 

adalah hukum Allah; terimalah itu. 

381
 Samuel datang dan berkata, “Aku mau menanyakan sesuatu 

kepadamu. Pernahkah aku mengatakan apa saja di dalam Nama Tuhan 

namun tidak terjadi?” 

Dikatakan, “Tidak.” 

382
 “Pernahkah aku mengambil persembahan apa pun untuk membangun 

gedung-gedung yang besar dan melakukan hal-hal yang besar dan 
memuliakan diriku sendiri?” 
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“Tidak.” 

“Sudahkah Allah membuktikan dengan menjawab Firman yang sudah 

aku katakan?” 

“Ya.” 

“Nah, kenapa kamu tidak mendengarkan aku?” 

Yesus berkata kepada orang-orang Farisi . . . 

“Kami tahu engkau lahir di dalam perzinahan.” 
383
 Dia berkata, “Siapakah di antaramu yang dapat menyalahkan Aku 

karena berbuat dosa? Biarlah Aku tunjukkan Firman Allah kepadamu dan 

melihat apakah kamu mempercayaiNya. Melihat apakah Allah membuktikan 
Firman itu ada di dalam kamu. Dan biarlah Aku berbicara tentang Diriku 

sendiri. Jika Aku berbicara dari diriKu sendiri, maka Aku adalah seorang 

pendusta; tetapi jika Aku berkata-kata dari Allah, dan Allah berbicara 
melalui Aku dengan FirmanNya, maka itu adalah Kebenaran. Maka 

siapakah yang percaya kepada Firman Allah, Aku atau kamu?” Ha-ha!    
Yohanes 8:45-47 Hal itu menyudahinya. 
384
 Yesus berkata, “Barangsiapa menerima mereka yang Kuutus, 

menerima Aku.” Dan sekarang . . . Mereka yang Dia utus . . . “Dan mereka 
yang menerima Aku menerima Dia yang mengutus Aku.” Saya berharap 

kita mempunyai waktu untuk berhenti pada hal itu. Anda hanya dapat 

melayani Allah seperti . . . Anda hanya dapat melayani Allah seperti yang 
anda lakukan dan—dan percaya kepada pelayan-pelayan yang Allah utus. 

Anda hanya dapat melayani Allah di bumi, paham, ketika pelayan-pelayan 
yang Allah utus ke bumi dengan ilham Ilahi menafsirkan Firman itu kepada 

anda. Anda percaya hal itu? 
385
 Anda ingin mencatat beberapa Nas mengenai hal tersebut? I Korintus 

14:16. Paulus berkata, “Ikutlah aku seperti aku mengikuti Kristus.” Juga, 

11:1; Lukas 10:16. Lihatlah apa yang Dia katakan, apa yang Yesus katakan 
di situ: Lukas 10:16. Percaya bahwa kita sangat dekat dengan hal itu di 

sini. Mari melihat apa yang itu katakan pada suatu kali di sini. Lukas 10:16, 

sementara mereka sedang mencatat ayat-ayat yang lainnya. Nah, itu 
adalah I Korintus 14:16, juga 11:1, dan Lukas 10:16. 
386
 Sekarang, mari membaca. Saya akan menuju ke Lukas 10:16 di sini 

untuk membacakan, sementara anda semua melihat kepada yang lainnya, 
sebentar saja. Baiklah, di sinilah kita. 

Barangsiapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan 
Aku, dan barangsiapa menolak kamu, ia menolak Aku, dan 
barangsiapa menolak Aku, ia menolak Dia yang mengutus 
Aku. 

387
 Hal itu membuktikan bahwa Allah mengucapkan pesanNya melalui 
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hamba-hambaNya. Selalu begitu. Itu benar. 

388
 Nah, kuasa dari gereja yang percaya: Kristus memiliki semua kuasa 

baik yang ada di bumi mau pun yang ada di surga. Anda percaya itu? 
Lantas bagaimanakah jika Ia ada di dalam anda? Apakah Kristus 

mendapatkan semua kuasa? Matius 28:18. Baiklah. Dia adalah Benih 
Firman di dalam TubuhNya, dan Dia ada di dalam kita menjadi Benih 

Firman di dalam kita. Apa—semua yang sudah ada pada Allah, Dia 
curahkan kepada Kristus, dan semua yang sudah Kristus miliki, dicurahkan 

kepada gereja; itulah kuasa itu. 

389
 Sekarang, perhatikan. Ingatlah hukum reproduksi Allah. Nah, ingat, 

sesuai jenisnya. Benarkah itu? Benih Kristus, Firman, harus datang melalui 

tubuhNya. Ha-ha-ha-ha-ha! 

390
 Apakah anda sudah lelah? Baiklah, sebentar saja. Coba tetap tenang 

dan berdoa. Saya ingin hal ini dipahami dengan baik. Saya ingin hal ini 

masuk. 

391
 Benih Kristus harus, h-a-r-u-s, harus datang melalui TubuhNya, bukan 

melalui suatu denominasi, tetapi melalui Benih Firman yang dilahirkan 
kembali: harus datang melalui itu. Sekarang, ingat, apakah itu? Benih 

Kristus. 

Bagaimana benih saya bisa datang? Melalui tubuh. 

Bagaimana benih pohon apel datang? Melalui tubuh. 

392
 Benih adalah melalui Tubuh, dan Gereja adalah Tubuh Kristus. 

Benarkah itu? Gereja Alkitab! Kelahiran ini menghasilkan (itu adalah 

kelahiran baru.) diriNya sendiri di dalam Tubuh, GerejaNya, adalah 

FirmanNya, agar supaya orang-orang bisa melihat pengesahan Ibrani 13:8: 
“Yesus Kristus sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya.” Apakah anda 

percaya itu? Mereka ini bukanlah domi- . . . persilangan denominasi. Ini 
adalah mereka yang ada di dalam orbit itu yang menantikan penghitungan 

mundur itu, anda tahu yang saya maksudkan, siap untuk meluncurkan 

sebuah roket. Glori! Mereka ini bukan milik persilangan-persilangan milik 
denominasi; tidak berdiri di sini, mereka bukan. Tidak, tuan. Ini adalah 

Benih itu. 

393
 Paulus takut kalau-kalau orang-orang itu akan menaruh perhatian 

kepada kata-kata yang hebat yang bisa dia utarakan, sebagian dari 
pendidikannya. I Korintus 2:1-8. Anda yang ingin mencatatnya. I Korintus 

2:1-8, Paulus berkata, “Saudara-saudara aku tidak pernah datang 

kepadamu dengan kata-kata intelektual, kamu tahu, sehingga imanmu 
bergantung kepada suatu yang berasal dari seminari, melainkan aku 

datang kepadamu dengan kesederhanaan, di dalam kuasa dan demonstrasi 
Roh Kudus, sehingga perkataanmu . . . sehingga imanmu akan beristirahat 
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di dalam Firman Allah.” Benar, tuan. 
394
 Meskipun gereja-gereja denominasi akan menjadi lebih banyak dari 

bilangan Mempelai, yaitu seribu banding satu . . . Apakah anda percaya hal 
itu? Anda percaya bahwa Alkitab mengajarkannya? Yesaya 54:1, Dia sudah 

menjanjikannya. Sebab . . . 
395
 Apa—apakah anda ingin saya—anda ingin supaya saya 

membacakannya? Baiklah, mari membukanya. Jika anda ingin melihat di 

mana tempatnya, di mana Dia menjanjikan bahwa jumlah mereka akan 
lebih banyak, mari kita menuju ke Yesaya 54, 53, 54:1. 

Bersorak-sorailah, hai si mandul yang tidak pernah 
melahirkan! Bergembiralah dengan sorak-sorai dan 
memekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit 
bersalin! Sebab yang ditinggalkan suaminya akan 
mempunyai lebih banyak anak dari pada yang bersuami, 
firman Tuhan. 

396
 Ha-ha-ha-ha! Benarkah itu? Anak dari si sundal itu lebih banyak dari 

pada dari isteri yang bersuami: tentu, jumlahnya sangat banyak melebihi 

kita. Meskipun mereka—meskipun secara bilangan jumlah mereka lebih 

banyak namun mereka tidak mempunyai bapa yang sesungguhnya. 
397
 Nah, jenis-jenis denominasi itu digambarkan di Yudas 8-13. Itu adalah 

gereja duniawi: “Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang membuihkan 

keaiban mereka sendiri.” 
398
 Gereja Pentakosta digambarkan berasal dari kelompok denominasi itu 

di II Timotius 3:1-8, “Memiliki suatu bentuk kesalehan”; benih mereka 
menghasilkan jenisnya. Perhatikan, sida-sida itu . . . 
399
 Oh di sini, kita akan masuk kepada sesuatu yang dalam sekarang. Nah, 

perhatikan, Benih-Gereja ini, Gereja yang sejati ini dengan sperma yang 
asli dan benar. 

Perhatikan, sida-sida itu sudah mempunyai semua gelar D.D-nya. 
[Gelar Doctor Divinity—Ed.] 
400
 Nah, ingat, Allah tidak pernah memberikan . . . Allah tidak pernah 

menyerahkan pemberitaanNya dan InjilNya kepada seorang Malaikat. 
Berapa banyak yang tahu hal itu? Berapa banyak yang mengetahui bahwa 

Galatia 1:8 berkata “sekalipun seorang Malaikat yang datang dari surga 
dan memberitakan sesuatu yang lain selain dari pada yang telah mereka 

beritakan, terkutuklah dia?” Jadi Malaikat itu bersalah jika dia berbeda 

dengan Firman. Allah menjadi sedikit lebih rendah dari para Malaikat Ibrani 2:7 
dan menyerahkan Itu kepada manusia, yang adalah anak-anak. Anda 

percaya itu? Sekarang, perhatikan. Nah, Dia tidak menyerahkannya kepada 
Malaikat-malaikat. Perhatikan, Dia tidak pernah melakukannya. 



William Marrion Branham                                                                                                              63 

401
 Nah, Filipus sudah sampai ke hari Pentakosta itu, Yerusalem, untuk 

menyembah. Berapa banyak yang mengatakan, “Amin,” untuk hal itu? 

402
 Sida-sida itu, dia sudah mempunyai gelar D.D, dan L.D dan segala 

sesuatunya. Tetapi kenapa dia tidak mendapatkan sesuatu? Dia kembali 
mempelajari nubuatan Yesaya tersebut. Kisah Para Rasul 8:29-33 

403
 Meskipun seorang Malaikat membawa Filipus kepadanya, namun bakal 

benih dari Kehidupan itu harus datang melalui tubuh itu: Filipus. Oh, 

saudara, sekarang kita sedang mengudara. Dari manakah bakal benih itu 
berasal? Melalui Malaikat? Malaikat itu menunjukkan kepadanya ke mana 

harus pergi. Seorang Malaikat adalah seorang utusan; yang ini adalah 
seorang anak. Filipus mempunyai Bakal Benih itu, Pesan, Firman. Begitulah 

bagaimana seorang anak dapat dilahirkan. Filipus menumpangkan tangan 

ke atasnya. Filipus membaptis dia di dalam Nama Yesus Kristus. Di situlah 
muncul Roh Allah. Tentu. Nah, bakal benih itu harus datang dari tubuh. 

Tubuh apakah? Tubuh Kristus. Benar. Dan Filipus adalah anggota dari 
Tubuh itu. 

404
 Sekarang, dengarkan, hal yang sama terjadi di Kisah Para Rasul 10:48. 

Petrus waktu itu sedang berada di loteng rumah. Seorang Malaikat 

menuntun dia ke rumah Kornelius, tetapi dari manakah Firman itu datang? 
Tubuh. Oh, saya merasa sangat enak, rasanya seperti sedang mengadakan 

perjalanan. Seorang Malaikat datang dan berkata, “Jangan takut; jangan 
menyebut sesuatu haram; makanlah; jangan berpikir apa-apa.” 

405
 “Dan selagi Petrus mengucapkan kata-kata ini,” bukan Malaikat, bukan 

kardinal. “Selagi Petrus mengucapkan kata-kata ini. Apa? Dia adalah Tubuh 

itu. Dia mempunyai Firman. Firman mendapatkan pegangan. Oh, saudara! 
Whew! Huh! Oh, bukan main! Malaikat menuntunnya, tetapi Kehidupan itu 

datang melalui Tubuh Kristus. 

406
 Paulus, dalam perjalanannya ke Damsyik, sebuah penglihatan 

menuntun dia; tetapi Ananias mempunyai bakal benih itu, memiliki Firman. 
Amin. Nabi Ananias itu melihat suatu penglihatan. Dan berkata, “Pergilah 

ke sana dan tumpangkanlah tanganmu ke atasnya.” 

407
 Katanya, “Saudara Paulus, Tuhan menampakkan diri kepadamu di jalan 

yang engkau lalui.” Bagaimana dia tahu? Dia memiliki Firman. Firman 
Tuhan datang kepada nabi. Bernubuat, pergi ke sana, dan berkata, “Dia 

datang—mengutusku kemari supaya aku menumpangkan tanganku ke 
atasmu, dan kamu disembuhkan dan menerima Roh Kudus, dan kamu 

dapat melihat lagi.” Kisah Para Rasul 9:1-19 Dan selaput di matanya itu terbuka, 

dan dia bangkit dan dibaptis di dalam Nama Yesus dan pergi untuk belajar. 

408
 Malaikat memimpinnya. Itu benar. Tetapi Paulus memiliki bakal benih 

dari Benih itu. 
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409
 Itu memerlukan Roh Allah, Benih itu untuk memberikan Hidup Kekal. 

Whew! Bukan main! 
410
 Apakah masih jam 2? Saya tahu itu. Saya akan membacakan sebagian 

kalau begitu. Coba saya bacakan kira-kira 10 menit saja, maukah anda? 
Saya mempunyai suatu ide yang bagus; saya bisa tinggal di sini, tetapi 

akan lebih baik kalau saya meneruskan sedikit lagi di sini, dan kita sudah 

sampai pada waktu kita. Hanya sekitar 15 menit lagi sampai jam 5, saya 
tidak tahu pukul berapa kita akan sampai di Georgia. Saya berharap saya 

bisa menghentikan dan mengomentari saja tentang hal ini sedikit, tetapi 
saya akan membacanya saja pelan-pelan. Nah, dengarkan baik-baik. Di 

sinilah untuk apa saya mengambil pena itu, bagian dari padanya. 
411
 Anda tahu, sahabat-sahabat, apa yang saya punya, perihal saya sudah 

bertahan dengan cara saya ini? Pahamkah kenapa saya meneriakkan, 

“Menjauhlah dari denominasi-denominasi mereka dan terimalah sebuah 
Gereja Allah yang sejati”? Pahamkah kenapa itu harus berasal dari Firman? 

Itu tidak bisa datang melalui hikmat manusia; itu harus datang melalui 
Firman Allah. Itu alasan saya percaya Firman persis dengan cara Itu 

dituliskan. Saya tidak akan menambah atau pun mengurangi apa pun; 
hanya mengkhotbahkanNya dengan cara yang itu; terus begitu. 
412
 Nah, saudara-saudara, anda semua yang ada di kaset, jika anda tidak 

setuju dengan saya, saya akan berdoa untuk anda; jika saya salah, anda 

berdoa untuk saya. 
413
 Saya akan membacakan sebagian . . . Saya ingin anda mendengarkan 

hal ini baik-baik. Di sinilah di mana Roh berkata, “Ambillah pena itu.” Saya 

pasti akan melewatkan sebagian darinya, tetapi saya harus memberikan 
sebagian darinya kepada anda. 

[Saudara Branham membaca paragraf 414 sampai 441—Ed.] 
414
 Baiklah. Nah, di sinilah apa yang saya coba untuk saya sampaikan 

kepada anda: Hukum reproduksi menghasilkan sesuai jenisnya, Kejadian 
1:11. Hari-hari terakhir ini, gereja Mempelai yang sejati datang kepada 

Batu Utama itu, akan menjadi Gereja yang super, suatu Ras yang super, 
seperti . . . semakin dekat kepada Batu Utama yang besar itu mereka akan 

menjadi sangat mirip, menjadi benar-benar seperti Dia, bahkan mereka 

akan ada di dalam gambarNya itu juga agar supaya dipersatukan dengan 
Dia. Mereka akan menjadi Satu. Mereka akan menjadi manifestasi dari 

Firman Allah yang hidup itu juga. Denominasi-denominasi tidak pernah 
dapat menghasilkan hal ini. Ini akan menjadi . . . Mereka akan 

menghasilkan kredo-kredo dan dokma-dokma mereka yang dicampurkan 
dengan Firman dan—dan menghasilkan suatu produk persilangan. 
415
 Anak yang pertama itu dulunya adalah Benih Firman Allah yang 

diucapkan. Dia diberikan seorang mempelai wanita. (Saya hanya 
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mengulangi. Roh sekarang sedang mengambil apa yang tadi saya katakan. 

Paham?) Seorang mempelai mengha- . . . untuk menghasilkan dirinya. 

Mempelai jatuh. Nah, untuk itulah mempelai itu diberikan, untuk 
menghasilkan anak yang pertama itu lagi yaitu seorang anak Allah yang 

lain, tetapi mempelai itu jatuh oleh persilangan, paham. Menghasilkan anak 
yang pertama itu sendiri, tetapi mempelai itu jatuh: menyebabkan dia mati. 

416
 Anak yang kedua, seorang Benih-Firman Allah yang diucapkan juga 

diberi seorang mempelai seperti Adam, tetapi sebelum Dia bisa 

menikahinya, dia sudah jatuh juga; sebab dia diberikan kebebasan untuk 
memilih seperti isteri Adam itu: untuk percaya Firman Allah dan hidup, atau 

meragukanNya dan mati; dan dia memilih mati. 

417
 Kemudian dari sebuah kelompok kecil yang berasal dari Benih Firman 

yang sejati, Allah akan menghadiahkan seorang Mempelai yang dikasihi 

kepada Kristus, seorang Perawan, seorang Perawan FirmanNya. Dan 

melalui mereka dan oleh mereka akan digenapi semua yang sudah 
dijanjikan bagi FirmanNya di dalam diri Perawan itu, yang tidak mengenal 

kredo-kredo atau pun dokma-dokma buatan manusia. 

418
 Janji Firman itu ada di dalam diriNya seperti yang ada pada Maria, 

Allah sendiri bermanifestasi  . . . Dia akan memerankan diriNya melalui 

janji FirmanNya sendiri untuk menggenapkan semua yang sudah tertulis 

tentang Dia. Seperti yang dulu Dia lakukan ketika Dia datang melalui rahim 
perawan itu. Pralambang rahim roh itu, demikian pula dengan Perawan itu 

nantinya, menerima FirmanNya: “Jadilah padaku menurut perkataanMu,” 
Lukas 1:38 pertama-tama itu diucapkan oleh seorang Malaikat selagi itu 

adalah masih Firman yang tertulis, Yesaya 9:6. 

419
 Mereka akan mengasihi Dia, mengasihi milikNya, dan akan memiliki 

potensi-potensiNya, sebab Dia adalah Kepala mereka, dan mereka adalah 
orang-orangNya, tunduk kepada KepalaNya. Kristus sebagai Kepala dari 

milikNya. 

420
 Perhatikan alangkah harmonisnya! Yesus tidak pernah berbuat apa pun 

sebelum Dia melihat Bapa bertindak atau Bapa memperlihatkan kepadaNya 
terlebih dahulu. Keharmonisan antara Allah dan Kristus, paham, Yohanes 

5:19. Demikian pula Mempelai itu nantinya, dan Dia memperlihatkan 
kepadaNya Firman KehidupanNya. Dia memperlihatkan kepadaNya, dan ia 

menerimaNya. Ia tidak pernah meragukanNya. Tidak ada apa pun yang 
bisa menyakitiNya, tidak juga maut; sebab jika Benih itu ditanam, air itu 

akan membangkitkannya lagi. (Amin. Kemudian saya mendapatkan 

“Haleluya” yang besar!) Di sinilah rahasianya: Firman ada di dalam 
Mempelai dan pikiran Kristus untuk mengetahui apa yang hendak Dia 

lakukan dengan Firman, dan Mempelai melakukannya di dalam NamaNya. 
Dia memiliki DEMIKIANLAH FIRMAN TUHAN. Kemudian itu ditumbuhkan; 
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jadi Roh Kudus membasahinya sampai itu ditumbuhkan dan menjalankan 

maksudnya. 

421
 Mereka hanya melakukan kehendakNya. (Amin. Saya percaya hal itu.) 

Tidak ada seorang pun yang bisa membujuk mereka supaya berbeda. 

Mereka memiliki DEMIKIANLAH FIRMAN TUHAN, atau mereka tetap diam. 
Kemudian mereka akan melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Sebab Dia 

sendiri yang ada di dalam mereka, melanjutkan FirmanNya untuk 
menggenapkan seperti yang Dia lakukan di dalam zamanNya. Semuanya 

ketika Dia dulu ada di sini, Dia tidak menyelesaikan semuanya, ketika Dia 

ada di bumi ini, sebab itu belum waktunya. 

422
 Sekarang, mari kita berdiri seperti Yosua dan Kaleb. (Sekarang, 

perhatikan baik-baik. Hal ini akan mengandung sebuah latar belakang 
rohani.) Nah, mari kita berdiri seperti Yosua dan Kaleb ketika kita melihat 

tanah yang dijanjikan itu nampak dalam pandangan. Itu sedang mendekati 
waktunya untuk diberikan. “Yosua” dalam bahasa Ibrani artinya 

“Penyelamat” dan menggambarkan pemimpin akhir zaman yang dijanjikan 

itu untuk mengambilalih gereja. Kaleb menggambarkan orang percaya 
yang sejati yang tinggal dengan Yosua. Allah memulai Israel sebagai 

seorang perawan, dengan FirmanNya, tetapi mereka menginginkan sesuatu 
yang berbeda. Demikian pula dengan gereja akhir zaman ini. 

423
 Perhatikan bagaimana dulu Allah tidak memindahkan Israel sebelum 

waktu yang ditetapkanNya sendiri. (Sekarang dengarkan. Hal ini akan 

mengartikan sesuatu.) Yosua menantikan waktu yang ditetapkan tersebut. 

Tidak soal bagaimana, berapa banyak orang-orang mungkin sudah 
berkata, “Allah sudah memberikan tanah itu kepada kita, janji itu; mari kita 

pergi sekarang dan mendudukinya.” Mungkin mereka sudah berkata, 
“Yosua, engkau sudah kehilangan tugas yang diembankan. Kamu semua 

sudah gagal. Kenapa kamu tidak melakukan sesuatu? Biasanya engkau 
bertindak, mengetahui DEMIKIANLAH FIRMAN TUHAN dalam sekejap dan 

apakah kehendak Allah itu.” Tetapi nabi Tuhan yang diutus yang bijaksana 

ini mengetahui janji Allah itu, tetapi juga tahu untuk menantikan janji itu, 
sebuah keputusan yang jelas dari Tuhan bagi waktunya. (Lihat 

perumpamaan-perumpamaan ini. Sekarang perhatikan.) Dan ketika 
waktunya tiba, Allah memberikannya kepada Yosua, yang tetap setia 

dengan Dia melalui Firman, sebab Dia tidak mempercayai yang lainnya; Dia 

bisa mempercayai dia. Jadi itu akan terulang kembali. 

424
 Seperti nabi Musa yang perkasa yang diurapi itu yang tahu bahwa 

Allah akan memakai dia, sebab Dia sudah membuktikan Musa sebagai 
hambaNya melalui kelahirannya yang aneh. Pada saat yang tepat ketika 

pembebasan bagi benih Abraham sudah tiba. (Apakah anda 
memahaminya?) Musa tidak pernah tinggal di Mesir dan memperdebatkan 
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hal-hal Alkitab tentang dirinya dengan mereka. Dia tidak pernah bertengkar 

dengan imam-imam itu, tetapi dia pergi ke padang gurun dan menantikan 

Tuhan sampai—sampai bangsa itu siap untuk menerima dirinya. Dia sudah 
datang untuk bersaksi tentang mereka, namun mereka tidak mau 

menerima dirinya. Allah memanggil nabiNya ke padang gurun. Allah sudah 
bersaksi bahwa Dia memilih dia, tetapi penantian itu bukanlah oleh Musa, 

melainkan untuk bangsa itu supaya siap menerima Musa. Musa berpikir 
anak-anak itu akan memahami dirinya bahwa dia diutus. (Saya tidak 

pernah menulisnya; Dia yang menulisnya.) Demikianlah pula sekarang ini. 
425
 Seperti Elia, sesudah nabi besar yang dibuktikan bahwa Firman Allah 

datang kepadanya sudah selesai memberitakan pesannya kepada 

kelompok-kelompok Amerika modern yang berasal dari ibu negara dengan 
rambutnya yang pendek dan kelompok-kelompok Izebel yang merias 

wajahnya, Allah meneguhkan nabiNya; setiap kali dia bernubuat, itu adalah 

kebenaran. Allah harus mengeluarkan dia dari ladang penginjilan sampai 
Dia menulahi angkatan itu dengan tulah-tulah yang hebat sebab menolak 

pesan nabiNya dan Firman Allah yang Dia kirimkan kepada mereka. Allah 
mengirim dia ke padang gurun dalam persembunyian. Bahkan raja pun 

tidak bisa memanggilnya. Dan mereka yang berusaha untuk membujuk dia 
untuk menentang kehendak Allah mati oleh karenanya. (Oh, Tuhan! Whew. 

Uh!) Tetapi ketika Allah berbicara kepada nabiNya yang setia ini melalui 

suatu penglihatan, keluarlah dia dari padang gurun dan datang dengan 
DEMIKIANLAH FIRMAN TUHAN. Apa yang dia lakukan? Lurus kepada 

Firman; kembali ke Firman di mana dia pergi, membawa 12 batu dan 
menggelindingkannya bersama-sama. I Raja-Raja 18:31-35 
426
 Seperti Yohanes Pembaptis, pendahulu Kristus yang setia itu, nabi 

yang diurapi, yang bukan berasal dari sekolah milik ayahnya, bukan dari 
sekolah milik orang-orang Farisi, tidak ada denominasi yang bisa 

memanggil dia keluar dari padang gurun di mana Allah sudah mengirimnya 
ke sana sampai dia mendengar Suara Allah, Anak Domba Mesias. Lukas 1:80 

Apakah anda sedang mendengarkan dengan pikiran rohani? Apa lagi yang 

bisa saya sampaikan di sini? Saya melompati sesuatu di sini, sekarang ini. 
427
 Alangkah berbedanya di zaman ini. Banyak orang yang disebut sebagai 

penginjil mengklaim bahwa mereka mempunyai jawaban dari Tuhan bagi 
umat, sama seperti yang Korah lakukan, menyangkal, membantah nabi 

yang diurapi yang dibuktikan benar itu dan yang mempunyai wewenang 
Allah, Musa, mengklaim bahwa dirinya memiliki jawaban. Bilangan 16:1-3 Uang 

inilah yang mendatangkan rencana yang kotor itu juga, anak lembu emas, 
Keluaran 32:1-6 seperti yang banyak dilakukan oleh orang-orang di zaman ini: 
dengan gedung-gedung yang besar, sekolah-sekolah yang besar, 

menetaskan dari mesin penetas mereka dengan benih yang sama. Dan 
kemudian orang-orang, pada masa itu seperti yang sekarang ini juga, 
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terperdaya olehnya sesudah mereka mendengar Firman Allah yang benar 

melalui seorang nabi yang diurapi yang dibuktikan benar itu. Mereka 

terperdaya oleh dusta si Korah. Allah telah membuktikan nabi itu, dan Allah 
tahu . . . dan tahu bahwa Allah sudah memberitahu mereka. Israel tahu 

bahwa Allah sudah berkata kepada mereka dengan jelas bahwa Dia akan 
membuktikan nabi-nabiNya dengan FirmanNya. Korah bukanlah seorang 

nabi yang Alkitabiah, tetapi ia terlihat begitu hebat di mata bangsa itu; 
sama seperti yang sekarang ini. Pada zaman ini, pada zaman ini ada darah 

di tangan anda, bola api di mimbar, minyak di jari-jari anda; dan hal yang 

sama menghasilkan pengkhotbah-pengkhotbah wanita, berambut pendek, 
memotong rambut, pakai rias wajah. Apa yang anda miliki? Anda tidak 

akan berpikir bahwa orang-orang akan tertipu olehnya, tetapi mereka 
melakukannya untuk Korah, dan mereka melakukan hal yang sama 

sekarang ini dan menjauh dari Firman yang sesungguhnya itu kepada 

denominasi-denominasi. Pendek kata, memperlihatkan jenis benih apa 
yang ada di dalam diri mereka. 
428
 Tetapi syukur kepada Allah di mana tidak pernah seluruh Israel 

terperdaya oleh Korah. Sebagian tinggal dengan Musa, nabi yang diurapi 

dengan Firman Allah itu. Demikian juga di zaman ini dengan banyaknya 
orang pilihan Allah, tetap dengan Firmannya dan RohNya. 
429
 Ingat, lalang, rumput duri, akan dikumpulkan dan diikat berberkas-

berkas. Matius 13:30 Apakah itu benar? Hal ini sudah terjadi. Gereja-gereja 
organisasi yang murtad itu diikat dengan lebih kuat dari pada ikatan yang 

sebelumnya. Mereka diikat berberkas-berkas di dalam federasi gereja-
gereja, siap bagi penghakiman api Allah. (Saya tidak pernah menuliskan 

hal ini; saya merasa bahwa Dia yang melakukannya.) Pentakosta penuh 

dengan orang-orang yang disebut demikian, sama seperti mereka maka. 
Gandum-Firman akan dikumpulkan suatu saat nanti sesudah mereka 

tinggal bagi sang Tuan. 
430
 Allah sudah berjanji . . . Hati-hati. Allah sudah menjanjikan Maleakhi 4 

bagi zaman yang terakhir ini, dan Maleakhi 4 masih belum digenapi, tetapi 

itu harus digenapkan sebab itu adalah sebuah Firman Allah yang 
ditumbuhkan, yang diucapkan melalui nabi Maleakhi itu. Yesus sudah 

mengarahkan kepada hal itu. Matius 17:11 Itu akan terjadi persis sebelum 
kedatangan Kristus yang kedua kali. (Dengarkan baik-baik sekarang.) 

Semua nas Kitab Suci yang belum digenapi, harus digenapkan sebelum 
masa itu. Alkitab akan diselesaikan, akan—akan diselesaikan; periode 

waktu bagi bangsa Kafir akan diselesaikan dengan zaman gereja itu ketika 

utusan yang diurapi ini datang. Tentu saja, dia akan menanam Benih dari 
keseluruhan Injil, datang dari ular itu sampai kepada utusan, di hujan awal. 

Kemudian dia akan ditolak oleh orang-orang denominasi seperti nenek 
moyangnya yaitu Yohanes dan Elia, seperti yang diucapkan oleh Tuhan 
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kita. 

431
 Orang-orang seperti Elia adalah yang pertama kalinya di zaman Ahab. 

Itu akan terjadi di sini di negara ini, sebagaimana negara ini adalah 

pralambang dari Israel. Bacalah atau dengarkan khotbah yang berjudul 
“Agama Izebel.” Seperti negeri ini, nenek moyang kita datang untuk—

menyembah dengan cara yang mereka inginkan, datang ke negeri ini dan 
mengusir penduduk aslinya dan menduduki; demikian pula Israel yang 

menduduki ketika mereka keluar dari Mesir. Kita sudah memiliki orang-

orang yang saleh seperti Washington, Lincoln. Mereka dulu memiliki orang-
orang saleh besar seperti Daud dan seterusnya. Kemudian mereka 

mendapatkan seorang Ahab yang duduk di takhta dengan seorang Izebel 
berada di belakang dirinya untuk memimpin dia: demikian pula yang kita 

miliki. 

432
 Jadi itu adalah pada saat ini di negeri ini, di mana orang tersebut akan 

muncul. Sebab itu ada di dalam Kitab Suci, dan itu adalah DEMIKIANLAH 
FIRMAN TUHAN. Kemudian pada hujan akhir itu akan memunculkan 

Gunung Karmel, suatu pertikaian: Alkitab menggenapkan, tepat seperti 
yang tertulis! Yohanes Pembaptis, utusanNya yang mendahuluiNya di 

Maleakhi 3, menanam hujan awal dan ditolak oleh gereja-gereja, 

denominasi-denominasi, orang-orang Farisi dan Saduki di zamannya. Yesus 
datang dan mengalami pertikaian Gunung Transfigurasi itu. Matius 17:1-5 

Pendahulu di hari-hari terakhir ini akan menabur bagi hujan awal. Yesus 
akan menjadi pertikaian di antara denominasi-denominasi dan kredo-kredo, 

yang adalah FirmanNya. Ketika Dia datang, pertikaian itu, Pengangkatan 
Mempelai WanitaNya. Yang pertama adalah Gunung Karmel; yang kedua 

adalah Gunung Transfigurasi; dan yang ketiga akan terjadi di Gunung Sion. 

(Glori!) 

433
 Perilaku Elia, perilaku Musa, perilaku Yohanes, meninggalkan ladang 

pelayanan penginjilan mereka, banyak orang yang tidak memahami 

mereka. Itu karena mereka ditolak dan juga pesan mereka. Benih sudah 
ditabur; yang berikutnya adalah penghakiman. Dan mereka adalah sebuah 

tanda bagi orang-orang yang berasal dari Allah bahwa penghakiman sudah 

dekat. Menanam sudah selesai. 

434
 Saya percaya suatu hari nanti Mempelai Kristus yang sejati akan 

dipaksa untuk berhenti memberitakan Firman Allah. Alkitab menubuatkan 

tentang hal itu di Wahyu 13:16. (Jika anda ingin mencatatnya.) 

Denominasi-denominasi akan memaksanya untuk berhenti atau menerima 
tandanya. Pada waktu itulah ketika Anak Domba akan mengambil 

MempelaiNya dan menghakimi si sundal atas hal ini. 

435
 Ingat Musa, yang dilahirkan bagi pekerjaan itu, harus menantikan 

Tuhan untuk karunia tambahan bagi pekerjaan itu. Dia harus mundur dan 
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menunggu, dan bagi waktu yang ditetapkan oleh Allah maka seorang 

Firaun yang tertentu harus berada di takhta itu. Dan bangsa itu harus 

menginginkan Roti Kehidupan tersebut sebelum Allah akan mengutus dia 
kembali. 

436
 Nah, dengan ribuan pembuat tanda di zaman yang terakhir ini sudah 

menciptakan sebuah angkatan yang mencari-cari tanda yang tidak tahu 

apa-apa lagi, tidak tahu-menahu tentang gerakan Allah yang 
sesungguhnya di dalam FirmanNya di hari-hari terakhir ini. Seperti yang 

sudah saya katakan, “Beri mereka darah dan minyak dan demonstrasi-

demonstrasi fisik di atas podium, dan mereka akan mendukungnya apakah 
itu Firman Allah atau bukan, apakah itu Alkitabiah atau tidak.” Yesus sudah 

memperingatkan kita tentang hal-hal yang seperti itu yang terjadi di akhir 
zaman. Seperti sudah saya katakan, di Matius 24, dua roh yang sangat 

mirip, “Menyesatkan orang-orang Pilihan sekiranya mungkin.” 

437
 Bagaimana anda bisa memberitahu mereka? Berikan kepada mereka 

pengujian Firman. Bagaimana anda bisa mengetahuinya? Katakan Firman; 

lihatlah apa yang mereka katakan tentangnya. Jika mereka tidak percaya 
Firman, mereka tidak mempunyai Bakal Benih dari Benih di dalam diri 

mereka. Mereka berasal dari si jahat, dan menipu anda. Seperti mempelai 
yang pertama tertipu, maka mempelai yang kedua juga tertipu, mereka 

adalah para penipu dari mempelai yang ketiga melalui penyilangan Firman, 
atau mencoba untuk menyilangkan. Allah tidak pernah menempatkan 

tanda-tanda mendahului FirmanNya. (Amin. Itu adalah seorang yang 

mengkritik.) Allah tidak pernah menempatkan tanda-tanda mendahului 
FirmanNya. Mereka itu ditambahkan untuk membuktikan Firman, tetapi 

Firman adalah yang terlebih dahulu. Untuk membuktikannya, Elia berkata 
kepada wanita itu, “Buatkanlah aku sepotong roti terlebih dahulu.” I Raja-Raja 

17:13 Kemudian lihatlah mukjizat terjadi. Datanglah kepada Firman terlebih 

dahulu dan kemudian lihatlah mukjizat itu. Benih Firman itu sendiri adalah 
bagaimana Roh Kudus mengeluarkan energi. 

438
 Bagaimana mungkin seorang utusan yang berasal dari Allah hanya 

percaya sebagian dari Kitab Suci dan tidak seluruh Firman, menyangkali 

sebagian dari padaNya? Nabi Allah yang sejati akan menyatakan Firman 
pada hari-hari terakhir; denominasi-denominasi akan membenci dia. Dia 

akan menyatakan dengan terus-terang kepada mereka. Dia akan sama 

seperti dia yang dulu ketika dia datang pada saat kedatangan Kristus yang 
pertama, “Kamu keturunan ular beludak.” Matius 3:7 Tetapi orang yang sudah 

ditentukan akan mendengar dan akan bersiap-siap bagi penghitungan 
mundur itu. Benih rajani iman Abraham, seperti dia, berpegang kepada 

Firman Allah tanpa terkecuali, sebab dia sudah ditentukan. 

439
 Utusan dari Maleakhi 4 akan tampil pada waktu yang sudah ditentukan 
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Allah. Kita semua sedang menantikan dia. Kita percaya dia akan datang. 

Itu adalah menurut FirmanNya, itu akan terjadi di akhir zaman, yang 

adalah sekarang ini waktunya untuk melihatnya. Dia akan menjadi—dia 
akan diabdikan dengan benar bagi Firman, seperti mereka yang dulu 

ditunjukkan oleh Firman Allah dan dibuktikan. Allah akan membuktikan apa 
yang dia khotbahkan yang merupakan Kebenaran seperti yang dulu Dia 

lakukan terhadap Elia; sebab ini adalah kedatangan Elia, mempersiapkan 
bagi Pengangkatan Gunung Sion. Yesus berkata, “Di hari-hari terakhir itu 

akan sama seperti pada zaman Lot.” Lukas 17:30 

440
 Pemberitaannya akan disertai Roh dan lurus dari Firman Allah. Karena 

sudah ada begitu banyak yang disebut Kebenaran Allah, banyak orang 
akan salah mengerti terhadap utusan ini. (Saya sudah menuliskan di sini, 

n-u-b-u-a-t-a-n, nubuatan.) Karena, karena sudah ada begitu banyak yang 
disebut Kebenaran Allah oleh para penipu, banyak pelayan/minister yang 

sejati akan salah mengerti terhadap utusan ini. 

441
 Ketika nubuatan-nubuatan akhir zaman akan mengulangi, saya 

percaya, seperti pendahulu pertama yang datang dari padang gurun itu 
dan berseru-seru, “Lihatlah Anak Domba Allah,” Yohanes 1:32 pendahulu yang 

kedua ini kemungkinan akan melakukan hal yang sama dengan 

mengarahkan orang-orang kepada seorang Mempelai Wanita Firman yang 
dilahirkan. Mempelai Kristus akan diarahkan ke angkasa pada saat 

penampakan Yesus. Berseru, “Lihatlah Anak Domba Allah,” akan keluar 
dari bibirnya. (Allah menolong kita untuk bersiap-siap bagi peristiwa yang 

mendekat ini.) 

Sekarang, lebih baik saya meninggalkan ini, dari sini saja. 

442
 Apakah anda percaya? Kenapa hal ini sudah terjadi? Apakah anda 

sudah memiliki pengertian yang lebih baik sekarang? Ini adalah Firman, 
sahabat-sahabat. Ini sudah kira-kira 6 jam, mendekatinya, 5 setengah jam 

atau 6 jam. Masih banyak lagi yang bisa disampaikan, tetapi tentunya Roh 
Kudus pada saat ini sudah—sudah membenamkanNya begitu dalam ke 

dalam diri anda, sehingga anda mengetahui apa yang sedang saya 

bicarakan. Kita berada di akhir zaman. Benih-benih ditaburkan sekarang 
ini; hujan akhir sedang siap untuk dinyatakan. 

443
 Ingat, akan ada suatu himpunan denominasi seperti itu dengan segera; 

itu akan sangat mengerikan. Dan mereka akan membawa diri mereka 
menyatu di dalam federasi gereja-gereja ini, dan kemudian gereja yang 

jenis ini akan dilenyapkan, sejauh yang mereka tahu. Itu adalah pada 

waktu itu, di mana Yesus akan tampil, dan Dia akan memperlihatkan mana 
yang Mempelai dan mana yang bukan. Dan ingat, sahabat-sahabat Kristen, 

saya adalah seorang manusia; saya bisa membuat kesalahan, tetapi Allah, 
merupakan Allah, tidak dapat membuat suatu kesalahan. Semua Firman 
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yang sudah ditulis harus digenapi; Yesus berkata demikian. Jadi kita sudah 

mendapatkan hal-hal ini di dalam Kitab Suci yang harus digenapi, dan itu 

adalah salah satu dari hal-hal tersebut, pemboikotan ini akan datang. 

444
 Tetapi sebelum pemboikotan ini bisa datang yaitu tentang tanda 

binatang itu, maka harus ada Benih yang ditabur bagi Allah untuk 

mengambil sebuah gereja keluar dari padanya. Anda mengerti sekarang? 
Benih harus ditabur. Benih denominasi, dan mereka akan membuat suatu 

bentuk atau sebuah patung bagi binatang itu, gereja Roma. Dan di sana 

harus ada seorang Mempelai Wanita yang sejati. Dan kita memahami 
bahwa yang disebut dengan mempelai wanita sudah menolak. 

445
 Mempelai Adam menolak untuk menghasilkan Kehidupan. Ia 

menghasilkan maut; kita adalah produknya; tubuh-tubuh kita; kita semua 

mati. Periksalah diri kita, anda bisa melihat. 

Mempelai Yehova mati. Dia menceraikannya. 

446
 Dan mengambil suatu umat yang berasal dari bangsa-bangsa Kafir bagi 

NamaNya. Apakah itu benar? NamaNya, seperti seorang wanita yang 
menerima nama si suami, mempelai wanita. Nah, apakah yang sudah dia 

lakukan? Hal yang sama yang sudah mereka lakukan di masa-masa yang 
lalu, mendenominasikan dirinya: mencemarkan. 

447
 Tetapi di setiap angkatan, setiap kebangunan rohani menghasilkan 

seorang nabi Allah. Seorang nabi adalah seorang pengkhotbah, 

pengkhotbah Firman yang sejati yang setia dengan Firman, dan mereka 
menghasilkan sebuah kebangunan rohani yang mengumpulkan orang-

orang pilihan yang berasal dari angkatan itu. 

448
 Kemudian dia masuk ke dalam benih. Kemudian Allah tidak akan 

pernah memakainya lagi. Saya bertanya kepada setiap teolog, sejarawan 
mana pun supaya memberitahu saya sekali saja di mana ada sebuah 

denominasi yang pernah bangkit; tidak pernah ada. Ia mati ketika ia 
didenominasikan, dan di sanalah ia berada. Saya merenungkan tentang 

Dwight Moody, Injil Moody: mati seperti waktu tengah malam. 

449
 Saya berpikir tentang orang-orang Methodis, Pentakosta, Presbyterian, 

Lutheran, Nazarene, Pilgrim Holiness; orang-orang yang saleh 
dibangkitkan, Buddy Robinson, dan George Whitefield dan semua—semua 

orang-orang saleh itu yang sudah memberitakan Injil, dan angkatan itu 
menerima benih yang ditabur untuk bagian mereka, seperti bulir itu: 

apakah itu tangkai, apakah itu daun, apakah itu jumbai, apakah itu bulir. 

Apa pun itu, pelayan/minister itu mendatangkan Firman bagi zaman itu. Itu 
memanggil dari keempat penjuru bumi dan mengambil orang-orang pilihan 

dari angkatan itu. Melalui orang-orang pilihan sudah membangun Rumah 
Allah yang Hidup. 
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450
 Nah, pelayanan yang di sini ini harus mengasah sampai kepada suatu 

posisi hingga pekerjaan-pekerjaan yang sama itu juga yang telah Yesus 

lakukan akan dilakukan . . . Karena ketika Dia datang, Batu Utama itu akan 
masuk ke dalamnya, karena mereka tidak akan . . . Akan datang sebuah 

Pengangkatan, dan mereka akan diambil, dan sisa dari Tubuh yang lainnya 
akan ikut denganNya; dan Ia akan masuk ke Surga. Bukan sebuah 

denominasi, sahabat; sebuah Gereja Firman Allah! Apakah anda percaya 
itu? 

Di sini terdapat beberapa saputangan. 
451
 Nah, saya pergi. Saya pergi tidak tahu ke mana. Saya sedang mencari, 

seperti anda juga, kehendak Allah itu. Saya berharap saya bisa tinggal di 

tabernakel ini; tetapi tidak bisa. Ada ribuan orang, saya mendengar jeritan 
itu, roh najis itu mencabik-cabik mereka. Saya hampir tidak dapat tidur. 

Saya dapat mendengar anak-anak kecil menangis dan melihat ibu-ibu 

mendorong anak-anak mereka melalui antrian doa itu, melihat seorang ibu 
mengipasi bayinya, memegang selendang untuk menudunginya supaya air 

hujan tidak membasahinya, di halaman sana. Hati saya bersedih untuk 
mereka. 
452
 Ketika saya membangun tabernakel ini, pada hari saya meletakkan 

batu pertama di luar sana, saya ingat penglihatan di pagi itu. Tertulis tepat 

di batu pertama itu, dikatakan, “Ini bukan tabernakelmu.” Dikatakan, 
“Lakukan pekerjaan seorang penginjil. Tunaikanlah tugas pelayananmu.” 

[Kosong pada kaset—Ed.] Saya menyukainya. Saya mengasihi anak-anak 
Allah di mana saja. Saya tidak tahu ke mana Dia akan memimpin saya. 

Saya tidak tahu; saya sedang menunggu. Saya sudah menunggu selama 

setahun. Mungkin saya menunggu selama 2 tahun; mungkin saya 
menunggu selama 3 tahun; saya tidak tahu. Saya tidak tahu pergerakan 

yang selanjutnya. Saya sedang menunggu untuk itu. Tetapi saya rasa 
menurut Alkitab, Firman sudah ditabur. Hal yang berikutnya adalah 

tampilnya Roh. 
453
 Billy Graham mungkin berkhotbah ke mana-mana; Oral Roberts, orang-

orang saleh itu mungkin berkhotbah ke mana-mana. Tuhan mungkin 
mengutus saya untuk menaburkan benih-benih di suatu tempat yang lain, 

suatu ladang, tetapi saya yakin bangsa kita sudah ditaburi, dan saya 
percaya ia sudah siap untuk penuaian itu sekarang ini. 
454
 Ketika Roh tercurah dan di situlah menjadi sebuah kegerakan di antara 

orang-orang, denominasi-denominasi mereka akan melekat menjadi satu 

sejelas saya ketika berdiri di mimbar ini. Dan gereja Allah akan diusir, dan 
mereka akan menjadikannya seperti sebuah raket sampai mereka akan 

mempersekutukannya dan menempatkan suatu pemboikotan kepada setiap 
orang yang bukan milik mereka. 
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455
 Roma akan memerintah dunia selama satu jam saja. Ia akan 

memerintah dunia untuk sedikit waktu saja. Bukan faham Komunis, faham 

Roma akan memerintah dunia dengan bekerja sama dengan faham 
Protestan, dalam suatu bentuk gereja denominasi, yang sudah ditolak 

Allah. Itulah yang saya tahu seperti saya mengetahui Firman Allah. 

456
 Saya mengasihi anda. Saya menghargai anda. Mungkin saya akan 

kembali kira-kira pada hari Minggu ini. Saya akan pergi ke Florida 
sekarang, dengan kehendak Tuhan, ke Georgia pada besok malam. Saya 

ada beberapa pertemuan kecil yang tersebar di sekitar sana. Jika Tuhan 

pimpin, saya sudah mendapatkan sebuah buku yang penuh dengan itu di 
mana Saudara Roberson . . . atau Borders kirimkan kepada saya tempo 

hari. Saya rasa di sana, yah, ada tempat-tempat di mana ada 30 dan 40 
gereja yang mau bekerja sama, tetapi Roh nampaknya menahan saya. 

Saya tidak tahu kenapa. Saya tidak tahu kenapa. Jadi anda berdoa saja 
untuk saya; saya akan berdoa untuk anda, sehingga bersama-sama kita 

boleh berdiri. Kiranya Tuhan menolong kita. Kiranya tidak ada seorang pun 

dari antara anda yang ada di sini akan gagal dan akan melewatkan hari 
besar yang akan datang itu. 

457
 Nah, saya sudah dituduh mengenai banyak hal, sahabat-sahabat, dan 

banyak hal saya bersalah. Saya sudah lalai; itu benar. Saya tidak tahu 

kenapa begitu. Seseorang menyudutkan saya dan membuat saya 
bertengkar. Saya tidak tahu; itu suatu sifat. Saya sudah melakukan hal-hal 

yang seharusnya tidak saya lakukan, tidak disengaja, tetapi saya—saya 

terseret ke dalamnya. Dan begitulah, tentu saja, sungguh membuat saya 
begitu takut, demi melihat di zaman ini, di zaman yang sedang kita hidupi, 

dan anda melihat sekarang ini apa yang saya percaya. Saya ingin 
mendengar dari Tuhan jika itu semuanya mungkin sebelum saya membuat 

suatu gerakan, paham, karena saya tidak ingin lepas dari Dia. Saya ingin 

bersama dengan Dia ke mana saja. Dan saya ingin anda berdoa untuk 
saya. 

458
 Dan ingat, saya sudah memberitahukan Kebenaran kepada anda. Dan 

saya berterima kasih kepada anda yang sudah duduk di sini sepanjang hari 

ini, sejak dari pagi; banyak dari anda yang berdiri di sekeliling tembok dan 
aula-aula, kaki dan lutut kram, duduk di dalam mobil; baterai-baterai anda 

hampir habis karena dipakai untuk mendengarkan, dan ini dia: semua itu 

ada di kaset. Anak-anak itu sudah merekamnya di belakang sana; anda 
akan bisa mendapatkannya. Dan jika anda sudah mendapatkannya, 

bawalah itu pulang dan pelajari itu baik-baik dan dengan bijaksana, dan 
lihatlah apa yang akan Tuhan singkapkan kepada anda. 

459
 Apakah anda mengasihi Dia? Di mana Teddy? Sebelum kita berdoa 

bagi saputangan-saputangan ini dan orang-orang itu, saya ingin berdoa 
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untuk anda masing-masing. Saya ingin menyanyikan lagu ini, dan 

kemudian Saudara Neville akan memberikan pengumuman-pengumuman 

untuk kebaktian yang lain. 

Aku mengasihi Dia, Aku mengasihi Dia 

 Apakah anda mengasihi FirmanNya? Maka anda mengasihi Dia. 

Karena Dia lebih dulu mengasihiku 

Dan membeli keselamatanku 

Di pohon Kalvari. 
460
 [Kosong tidak terekam—Ed.] . . . Dia yang memimpin kita, dan dalam 

hal ini, dengan 4 jam khotbah, menjelaskan, melakukan yang terbaik yang 

saya tahu bagaimana bagi orang saya yang kecil, berusaha untuk membuat 
mereka supaya mengerti hal-hal yang sudah saya katakan, dan kenapa 

saya sudah melakukan hal-hal ini. Saya bawa kepada Engkau sekarang, 
Tuhan, orang-orang ini, orang-orang yang terlihat di sini dan orang-orang 

yang akan mendengarkan kaset-kaset ini kelak sesudah ini. [Kosong pada 

kaset—Ed.] Kiranya Allah sendiri yang memberikan penafsiran Ilahi. Dan 
saya yakin, Tuhan, jika saya sudah menyampaikan Firman itu, Itu akan 

jatuh ke atas mereka yang sudah Ia tentukan ke mana Itu akan jatuh. 
FirmanMu adalah Kebenaran. 
461
 Bapa, ampuni saya di mana saya sering sekali meninggalkan Engkau. 

Saya berdoa supaya Engkau mengampuni saya. Saya berdoa supaya 
Engkau mengampuni hadirin, baik yang hadir di sini atau pun yang ada di 

tempat lain, dari semua dosa-dosa mereka. Di mana, Tuhan Allah, kami 

menyadari bahwa kami berada di penghujung jalan itu. Setiap tanda tepat 
ada di depan kami. Saya yakin, Tuhan, pikiran yang rohani menangkap apa 

yang baru saja saya katakan beberapa menit yang lalu. Saya berdoa 
kiranya mereka akan mengerti, Tuhan. Dan apa yang kami . . . [Kosong 

pada kaset—Ed.] . . . di mana kami berada. Kami sudah dekat dengan 

KedatanganNya. Kami dapat mendengar gelombang-gelombang air yang 
besar itu. Itu sudah dekat. 
462
 Tolonglah kami, Tuhan. Tolong kami. Saya berdoa kepada setiap orang 

yang duduk di sini. Saya berdoa bagi saputangan-saputangan ini, dan 
saudara-saudara yang mendengarkan kaset ini. Tolong saya, Tuhan, untuk 

menaikkan doa iman, bagi semuanya. 
463
 Nah, bagi mereka yang membuka hatinya bagi Firman Allah, dengan 

iman saya menanam benih ini. Saya mengklaim hal itu di dalam Nama 

Yesus Kristus dan dengan iman di dalam Allah, bahwa, Tuhan Allah, saya 

menyerahkan mereka kepadaMu sekarang. Basahilah itu; kirimkan Roh ke 
atasnya, Tuhan, kiranya Firman ditumbuhkan di situ, bahwa Engkau adalah 

yang sama yang agung akan menyembuhkan, Allah yang agung yang sama 
akan menyelamatkan, Allah kebangkitan yang agung yang sama. 
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Engkaulah Allah. Kiranya mereka menghasilkan panenan, seorang 

Mempelai Wanita bagi Tuhan kita Yesus, sebuah rahim hati yang 

dikuduskan untuk menerima Firman. Kabulkanlah itu, Tuhan. Saya 
serahkan mereka kepadaMu untuk dibawa dari sini Tuhan, (jika mungkin, 

setiap orang), MempelaiMu, di dalam Nama Yesus Kristus. Amin. 

Aku mengasihi Dia, . . . 
. . . keselamatanku 

Di pohon Kalvari. 

Sekarang bersama-sama dengan tangan terangkat. 

Aku mengasihi Dia, Aku mengasihi Dia 

Karena Dia lebih dulu mengasihiku 

Dan membeli keselamatanku 
Di pohon Kalvari. 

464
 Sekarang, sesudah Firman memberikan nasihat selama 6 jam, saya 

perintahkan anda ke langkah yang pertama. “Bertobat,” dan perhatikan, 
“dan dibaptis,” dalam beberapa menit, “di dalam Nama Yesus Kristus untuk 

pengampunan dosa-dosamu, dan Allah berjanji akan memberikan Roh 

Kudus kepadamu. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu, dan 
bagi mereka yang masih jauh.” Kisah Para Rasul 2:39 Itu adalah bagi orang-orang 

Methodis, Baptis, Katholik, Presbyterian. “Dan siapa saja yang mau 
menerima Firman, biarlah dia datang.” Anda percaya itu? 
465
 Saya serahkan kepada gembala sekarang, untuk pelayanan 

pembaptisan. Dia akan bersiap-siap sekarang, karena kita bersiap untuk 
pembaptisan. Saudara Neville. 

Sekarang duduklah sebentar. 
466
 Saudara kita Neville, nah, gembala kita, akan memberitahukan kepada 

anda aturan kebaktian sekarang juga, sebentar saja. Tuhan memberkati 
anda, sampai bertemu lagi. 
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