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(1) Terima kasih, saudara. Tuhan memberkatimu. Tetaplah berdiri sebentar sementara kita tundukkan 
kepala kita untuk berdoa.
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(2) Bapa Surgawi yang mulia, kami menghampiriMu lagi pada pagi ini untuk memohon rahmat dan 
tuntunan Roh Kudus pada hari ini, karena sudah nyata bagi kami bahwa kami seharusnya berkumpul 
bersama pada pagi ini, dan untuk mengajarkan FirmanMu, dan supaya kami mengetahui bagaimana 
seharusnya hidup di zaman yang sekarang ini, dan di zaman apakah kami hidup. Kami mau memohon 
tuntunanMu yang suci bagi pikiran-pikiran kami, hati kami pada hari ini, sehingga Engkau akan menuntun 
kami kepada setiap nasihat yang diperlukan bagi kami untuk kami ketahui; kiranya Engkau membuka 
mulut kami dengan bebas dan hati kami juga untuk menerima dan—bahwa Engkau akan berbicara kepada 
kami, dan akan menutup mulut kami kepada hal-hal yang tidak benar, tahu bahwa hanya Engkau yang 
dapat menyingkapkan Firman Allah.
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Dan sekarang, sebagaimana saya harus meninggalkan gereja kecil ini dengan segera untuk pergi ke 
bagian-bagian dunia yang lain, saya menyerahkan mereka kepadaMu, Tuhan, bahwa mereka adalah 
bagian, buah hati saya, sebagaimana diucapkan. Mereka adalah orang-orang yang sudah diperanakkan 
kepadaMu oleh Roh Kudus dan oleh Firman kebenaran. Saya berdoa kiranya Engkau memberkati mereka, 
Tuhan, dan jagalah supaya mereka tetap terajut menjadi satu oleh ikatan kasih Kristus.

(4) Berkatilah pastor kami yang terkasih, gembala. Kami berdoa kiranya Engkau akan mengurapi dia 
dengan Roh Kudus FirmanMu dan menyatakan kepada mereka dan memberi makan kepada kawanan 
jemaat.
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Dan dulu . . . Beberapa waktu yang lalu ketika Engkau memperlihatkan penglihatan itu bahwa 
tabernakel kecil ini . . . Tetapi untuk menyimpan makanan itu, bahwa akan tiba waktunya ketika hal ini 
akan diperlukan semuanya . . . Ketika kami melihat Saudara Sothmann dan Saudara Wood siap untuk 
menyeberang masuk ke negara lain untuk . . . Tetapi Engkau berkata, “Simpanlah makanan ini di sini bagi 
masanya.” Tuhan, dengan sungguh-sungguh saya sudah berusaha untuk melakukan hal itu.

Dan sekarang, pada pagi ini dalam pelajaran ini yang sudah kami pikirkan, saya berdoa kiranya 
Engkau akan menutupnya semua, Tuhan, untuk menunjukkan bahwa Engkaulah Allah, dan ini adalah 
FirmanMu dan KebenaranMu. Kabulkanlah itu, Tuhan, supaya jemaat makan dari itu dan bertambah gemuk 
sebagaimana dulunya ada di dalam kasih karunia Allah, sehingga mereka akan melihat bahwa itu adalah 
rahmat Allah yang besar bagi kami di zaman ini. Berkatilah semua yang hadir dan mereka yang akan hadir, 
Bapa, dan kemuliaan hanya bagiMu, sebab kami memohonnya di dalam Nama Yesus. Amin.

Tuhan memberkati anda masing-masing.

(7) Dan saya percaya bahwa sebelum kita mulai, kita mempunyai seorang bayi kecil di sini, seorang 
Collins. Saya bertemu dengan ayahnya beberapa saat lalu, dan—dan dia memiliki seorang bayi yang ingin 
dia serahkan; dan kita ingin melakukan hal itu sekarang, apakah Saudara atau Saudari Collins, salah 
satu, mau membawa si kecil itu maju ke depan sehingga kita bisa mengadakan pelayanan penyerahan 
bagi si bayi kecil ini.
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(8) Pergi, anda tahu, wah, itu menyebabkan . . . Sebagaimana anggota-anggota yang setia ini atau
—dari Tubuh Kristus . . . Anda perhatikan, saya tidak pernah mengatakan dari Tabernakel—dari tubuh-
tubuh Kristus, tubuh di sini ini, bagian dari tubuhNya.
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Dan di sini mereka mempunyai seorang bayi kecil yang ingin mereka serahkan. Dan hal ini selalu suatu 
pekerjaan yang saya rasa isteri saya iri kepada saya, dengan menggendong bayi-bayi itu. Saudara 
Neville, maukah anda maju ke depan, jika anda mau.

(10) Siapakah nama depan anda, saudara? Ini adalah Saudara dan Saudari Clyde Collins; dia adalah 
saudara dari saudara kita yang mulia yang ada di sini, Reverend Collins, Wilbur. Dan mereka sudah 
mendapatkan penambahan anggota Collin yang lain di sini, saya lihat, dan seorang bayi kecil yang lucu.
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Berapa umur dia, Saudari Collins? Hampir 4 bulan. Dan siapa namanya? Mark David. Itu nama yang 
sangat bagus. Dan dia nampak sebagai seorang anak yang sangat baik. Kira-kira, dia tipe anak laki-laki 
yang besar juga.

Nah, saya tahu ibunya di sini, dan mereka menghargai bayi kecil ini berada di sini. Bukankah itu 
sebuah boneka?

Baiklah, sementara kita menundukkan kepala kita sekarang.

(13) Bapa Surgawi, sebagaimana ayah dan ibu muda ini datang dengan seonggok tubuh manusia 
kecil yang mulia yang sudah diberikan bagi kesatuan mereka, yang ditaruh ke dalam tangan mereka untuk
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dipelihara bagi Tuhan Allah, dengan sungguh-sungguh mereka membawa si kecil Mark David ini kemari 
untuk penyerahan kepada Yang Mahakuasa, yang sudah memberikan si bayi kecil laki-laki yang sehat ini 
dan seorang anak laki-laki yang baik ke dalam pemeliharaan mereka untuk dibesarkan bagi kemuliaan 
Allah.

Tuhan, berkatilah ayah dan ibunya, dan kiranya tempayan itu tidak pernah menjadi kosong di rumah 
ataupun buli-buli itu tidak pernah menjadi kering. Kiranya ayahnya sehat dan mampu, Tuhan, untuk 
bekerja dan untuk memberi makan si kecil ini. Kiranya ibunya sehat dan mampu untuk mempersiapkannya, 
dan hati mereka dipersiapkan, Tuhan, untuk mengajar si kecil ini, untuk membesarkan dia dalam nasihat 
Tuhan. Kabulkanlah itu, Tuhan.

(15) Sekarang, dari tangan mereka si anak yang terkasih ini diserahkan ke tangan saya, si kecil Mark 
David. Dan saya persembahkan dia bersama dengan Penatua gereja di sini kepadaMu di dalam Nama 
Yesus Kristus untuk sebuah kehidupan yang melayani. Kabulkanlah itu, Tuhan. Biarlah kemuliaan keluar 
dari hidupnya. Kiranya dia panjang umur, bahkan sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus, jika hal itu 
berkenan kepadaMu. Dan jika begitu, kiranya dia datang untuk membawa pesan Tuhan Allah di dalam 
masa yang akan datang. Kabulkanlah itu. Jagalah dia agar tetap sehat, gembira, dan kiranya hatinya 
selalu menginginkan untuk melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Di dalam Nama Yesus Kristus 
kami persembahkan anak ini kepadaMu di dalam penyerahan ini. Amin.
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Tuhan memberkati anda. Tuhan memberkati anda, Saudari Collins, dia adalah seorang anak yang baik, 
dan anda, Saudara Collins. Tuhan besertamu.

“Bawalah Mereka Masuk,” kita semua bersama.
Bawalah mereka masuk, bawalah mereka masuk,
Ambillah mereka dari ladang-ladang dosa;
Bawalah mereka masuk, bawalah mereka masuk,
Bawalah anak-anak kecil itu kepada Yesus.

Saya suka itu. Nah, bawalah mereka kepada Kristus, bahkan sebelum Iblis mempunyai kesempatan. 
Mereka sudah dipersembahkan kepada Dia bagi sebuah kehidupan yang melayani.

(18) Apakah ada yang tahu apakah keluarga Dauch, salah seorang dari mereka ada atau tidak pada 
hari ini, Saudari Dauch? Saudara Brown, apakah anda di sini, Saudara Brown? Ya, saya senang . . . Dan . 
. . Saudara Dauch apakah masih bersama dengan kita? Mengagumkan! Saudara Dauch hampir 
meninggalkan kita. Nah, kita tidak bisa mengatakan terlalu banyak atau menanyakan terlalu banyak, dia 
sudah melewati masa 21 tahun yang telah Allah beritahukan kepadanya untuk hidup. Itu adalah masa 
hidup yang normal, melewati masa yang telah Allah beritahukan kepadanya untuk dia bisa hidup.
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(19) Tetapi kami mendapatkan sebuah panggilan pada suatu pagi bahwa dia—dia sedang sekarat, 
dan kami buru-buru ke sana, dan Tuhan Allah benar-benar baik kepadanya dan memperpanjang hidup dia. 
Hanya . . . Saya rasa dia—dia sudah siap dan tinggal menunggu kedatangan Tuhan. Tetapi anda tahu, 
kita semua saling bergantung. Kita hanya . . . Orang tua itu seperti—seperti seorang ayah bagi saya.
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Saya ingat dia sedang duduk di sini di tabernakel tua itu, bagian tabernakel lama, ketika dia . . . 
Cahaya itu menyorot ke atas baptisan air di dalam Nama Yesus Kristus itu, tepat dari sana dia datang, 
kira-kira berusia 87 atau 88 tahun dengan sebatang tongkat; datang ke sini dan berkata, “Saya ingin 
masuk ke situ dan dibaptis.” Seseorang pergi dan memberikan kepadanya pakaian. Dia tidak bisa 
menunggu hingga waktu yang berikutnya; dia harus datang pada waktu itu juga, saat itu juga. Jadi saya
—saya suka itu

Dia berkata, baru-baru ini, saya sedang berbicara dengannya; dia berkata, “Apakah anda pikir saya 
baik-baik saja sekarang, Saudara Branham?”

Saya katakan, “Apakah anda sudah pernah ke dokter untuk pemeriksaan fisik?”

Dia katakan, “Sudah, tuan.”

Saya katakan, “Dokter itu hendak menaruh stetoskop ke telinganya, dan menaruhnya ke atas 
jantung anda untuk mengecek apakah jantung anda berdenyut dengan baik, dan sebuah kardiogram 
elektrik, dan kemudian tekanan darah, tes air kencing, dan sebagainya—alat-alat untuk mengetahui 
apakah fisik anda baik . . . Nah, cara dia melakukan hal itu, dia melihat kembali ke sebuah buku yang 
ditulis oleh para spesialis dalam subyek-subyek yang berbeda, 'Jika ini yang terjadi, maka masalahnya 
ada di sini.'”

(24) Dan saya katakan, “Nah, stetoskop yang saya miliki hanyalah Alkitab, paham, bagi jiwa.” Dan 
saya katakan, “Saya akan mengadakan pemeriksaan kepada anda.” Saya berkata, “Yohanes 5:24, 'Dia 
yang mendengar FirmanKu . . .'” Saya berkata, “Itu bukan hanya duduk dan mendengarkanNya saja; 
tetapi  menerimaNya,  paham,  menerimaNya.  Anda  percaya  itu.  Sesuatu  yang  ada  di  dalam  diri  anda
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memberitahu anda bahwa itu benar. Anda sudah menerimanya, anda percaya itu, itu adalah milik anda. 
'Dia yang mendengar,' Itu sudah menjadi milik anda, 'FirmanKu, dan percaya pada Dia yang telah 
mengutus Aku.' Anda percaya itu?”

Dia berkata, “Saya percaya.”

Saya katakan, “Kemudian saya akan memberitahu anda apa yang Kepala Dokter itu katakan, 'Dia 
sudah pindah dari maut kepada Hidup, dan tidak akan masuk lagi ke dalam penghukuman ataupun 
penghakiman.'” Saya katakan, “Sejauh yang saya tahu, menurut Kitab-kitab Suci, anda sudah lulus ujian 
itu.”

Orang tua itu, hampir 100 tahun usianya, sama sekali bukan orang yang suka ke gereja, tetapi untuk 
pertama kalinya Cahaya itu menerangi jalannya, dia menerimaNya. Melihatkah bahwa Benih yang 
ditentukan itu berada di situ? Benar, tuan. Nah, segera setelah Cahaya itu menyinarinya, dengan cepat 
ia datang kepada Kehidupan.

(27) Sekarang, saya tahu hawanya panas hari ini dan saya—terlihat sepertinya berat bagi saya 
untuk menghendaki orang-orang berkumpul untuk sebuah kebaktian di mana anda berdiri seperti ini, 
namun demikian, saya—saya pikir oleh kasih karunia Allah bahwa saya akan mengadakan kebaktian 
lainnya sebelum saya harus meninggalkan anda semua; untuk satu musim yang singkat, saya percaya.
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Dan besok malam saya harus pergi ke Chicago untuk mulai hari Rabu. Saya pikir saya akan berada di 
sana lebih awal, jika mungkin, dan beristirahat sejenak sebelum memulai serangkaian kebaktian. Dan saya 
percaya mereka sudah menyiapkannya . . . Ini, saya sedang melihatnya di sini tadi. Itu adalah sebuah—
itu diumumkan di sana. Tempat itu disebut Maringo . . . area, yeah, Marigold, Marigold, yeah, area arena. 
Di Marigold Arenalah akan diadakan, mulai Rabu malam sampai Minggu. Dan Full Gospel Business Men 
[Perhimpunan Para Pengusaha Pria Injil Sepenuh—Ed.] mengadakan sebuah acara sarapan juga pada hari 
Sabtu pagi. Dan saya tidak tahu persisnya di mana mereka sudah menempatkan iklan itu. Tidak. 
Kemudian Sabtu petang di Lane Tech; saya melihat diiklankan di sini.

(29) Sekarang, jika anda berada di sekitar daerah itu atau pergi ke sana . . . Itu merupakan suatu 
yang biasa—itu hanya sebuah kebaktian penginjilan biasa seperti yang setiap kali kita adakan; sebagian 
besar Pesan-pesan yang akan disampaikan itu utamanya adalah tentang sesuatu yang sudah diajarkan di 
sini, karena di sinilah tempat kita membuat rekaman-rekaman. Anda paham? Di luar sana mereka bisa 
bingung, tetapi jika mereka mendapatkan kaset-kaset tersebut yang dibuat dari sini, itu terserah mereka 
jika mereka ingin mendengarkan kaset yang mana pun. Itu berasal dari sini. Ini adalah mimbar kita sendiri.
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Jadi di luar sana, biasanya saya berusaha untuk memilih kira-kira sesuatu yang tidak terlalu 
mendalam, karena banyak dari mereka yang dangkal dalam pengalaman dan apa yang masuk . . . Tetapi 
di sini, saya merasa punya hak untuk mengatakan apa saja yang Allah taruh di hati saya untuk 
mengatakannya dari sini. Jadi rekaman-rekaman khotbah kita, semuanya dibuat dari sini. Paham? Dan 
mereka berada di dalam ruangan itu sekarang, anda bisa melihat kepala-kepala mereka nongol dari balik 
kaca buram di dalam sana, di mana mereka sedang duduk dengan alat-alat perekam mereka.

(31) Sekarang, dan jika anda ingin datang ke pertemuan itu, kami akan sangat senang mendapati 
anda. Hanya . . . Jika anda sampai di sana, jangan sampai tidak tahu ke mana anda pergi, yah, hubungi 
saja orang-orang Injil Sepenuh yang mana saja, atau—atau Saudara Carlson, dan dia akan—dia akan 
memberitahukan hal itu kepada anda . . . Dia bisa menyarankan anda. Atau Gereja Filadelfia atau siapa 
saja, mereka bisa memberitahu anda dengan tepat bagaimana untuk sampai ke tempat itu.
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(32) Kemudian saya kembali lagi pada Senin petang berikutnya—siang atau petang. Dan Selasa kami 
kembali ke Arizona untuk membawa anak-anak masuk sekolah dan sebagainya. Dan kemudian saya tidak 
tahu persisnya kapan akan kembali lagi, karena Tuhan . . . Saya ingin Dia memimpin saya mengenai apa 
yang akan dilakukan.
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Suatu hal yang sangat aneh telah terjadi . . . Mungkin juga saya . . . Saya tahu ini direkam, dan 
mungkin saya tempatkan juga di sini. Dan tepat sementara penglihatan-penglihatan dan pimpinan Roh 
Kudus sedang bergerak, saya mau menjelaskan dengan tepat sementara Itu sedang bergerak. Itu adalah 
. . . Nah, pada tahun lalu itu sudah merupakan salah satu dari—bersama salah satu dari saat yang paling 
dahsyat bagi penglihatan-penglihatan yang pernah saya dapatkan dalam seluruh pelayanan saya—sudah 
terjadi pada tahun lalu—mengenai hal-hal yang sudah terjadi, di mana kalian tahu hal itu dinubuatkan 
sebelum itu terjadi, dan itu terjadi persis tepat sesuai yang telah dikatakan.

(34) Sekarang, kami kembali lagi ke sini dan—dan untuk berkunjung. Iklim di tempat ini, tentunya 
saya tidak suka karena . . . Saya . . . Benar-benar membuat saya lelah segera kami tiba di sini. Dan saya 
benar-benar . . . Saya bisa melintasi puncak bungkahan-bungkahan di atas sana dan turun ke lembah ini, 
dan kemudian saya berada di sini kira-kira 10 menit dan saya mengalami gatal-gatal bintik merah, sakit. 
Cuaca, sakit kepala, segala sesuatunya terlihat menyeramkan, gelap, dan saya—saya benar-benar harus
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keluar dari situ. Paham? Dan tempo hari saya sedang berbincang-bincang dengan isteri . . .

(35) Tetapi apa yang membawa saya pertama kali, apa yang membawa saya ke sini adalah kalian 
semua, paham, jemaat ini. Saya katakan kepada anda, dari semua tempat yang pernah saya datangi 
dalam hidup saya, maka ini adalah tempat favorit saya untuk datang memberitakan Injil. Dan terlihat 
bahwa kita bisa membuat sebuah rekaman di sini yang 10 kali lipat lebih baik daripada tempat mana pun. 
Paham? Nah, itulah alasan saya berkata, “Di mana Allah sedang melakukan sesuatu, maka tetaplah 
dengan hal itu.” Tetapi saya renungkan di mana perkara yang besar itu adalah, bahwa dulu saya gagal 
untuk pergi pada saat untuk pertama kalinya Dia memanggil saya; dan oleh karenanya, Dia menjadikan 
itu agak keras terhadap saya ketika saya masuk. Ketaatan adalah lebih baik daripada korban.
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(36) Dan kemudian saya akan selalu bolak-balik, berkhotbah di Tabernakel. Dan anda orang-orang 
yang berasal dari luar kota, anda akan diberitahu. Billy Paul akan ada di sini, tepat di dalam kantor itu, 
dan—dan dia bisa dihubungi kapan saja melalui dia. Dan kita akan kembali lagi ke sini untuk mengadakan . 
. . Dan kemudian Tujuh Sangkakala akan segera menyusul, dengan kehendak Tuhan, Ketujuh Malapetaka 
dan Cawan-cawan, dan seterusnya, kalau saja kita bisa, untuk mendapatkan cuaca yang sedikit lebih 
dingin atau mungkin atau yang seperti itu, bagaimanapun juga Tuhan yang pimpin.
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(37) Dan sekarang, tempo hari masuk, saya—ada sebuah pertanyaan yang dikemukakan tentang, 
sesuatu tentang seseorang yang sudah memberikan selembar cek kepada saya dan berkata secara 
pribadi, tepatnya, hanya untuk saya dan saya saja, pajak yang dibayar, bebas, dan lainnya. Baik, kami 
pergi, dan Billy tahu bahwa saya agaknya membutuhkan cek itu, sekarang.
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Dia pergi dan menanyakan kepada pengacara itu apakah kita bisa menguangkannya. Dia berkata, 
“Wah, dia adalah seorang warga negara Amerika. Kenapa dia tidak bisa menguangkannya?” Lihat, 
dikatakan, “'Pajak yang dibayar dan segala sesuatu yang lainnya—bebas.' Setiap warga negara bisa 
melakukan hal itu.”

(39) Jadi kemudian, dia tidak puas dengan hal itu, Billy, jadi dia pergi ke akuntan publik, dan dia 
berkata, “Wah tentu, dia bisa menguangkannya itu.” Dikatakan, “Dia adalah seorang warga negara 
Amerika Serikat.”
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Jadi, yah, dia tidak bisa berpikir bagus tentang hal itu, jadi dia memanggil Merle Miller, dia adalah 
kepala asosiasi pajak di Indianapolis yang adalah pengacara kami, dan demikianlah Ice dan Miller. Jadi, 
“Tentu, itu tidak masalah. Paham? Tentu dia bisa mendapatkan cek itu. Itu adalah—itu dibuat untuknya, 
hanya penerima kuasa.” Saya dapat—hanya satu orang yang dapat menandatangani cek itu dan 
seterusnya, dan itu tidak bisa dicap dengan kita . . .

(41) Lihat, saya tidak menguangkan cek apa pun. Begitulah bagaimana mereka menuntut saya ke 
pengadilan pada suatu kali. Seseorang membawakan sekumpulan cek, dan berkata, “Ini, Saudara 
Branham . . .” di pertemuan itu. Saya mau katakan, “William Branham, William Branham . . .” Nah, 
pemerintah senantiasa mengurusi semua hal itu. Dan saya menandatanganinya sendiri dan membayarkan 
utang-utang ke sana, tetapi mereka katakan bahwa bagaimanapun juga saya sudah menunggak karena 
lalai dalam membayar pajak-pajak itu, sebesar: 300.000 dolar. Jadi—jadi kemudian, di situlah di mana 
pertengkaran itu datang.
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Jadi kemudian, segera sesudah saya masukkan cek ini, cepat sekali! Di sinilah si agen itu datang 
kembali. Berkata, “Kami akan membuka ulang kasus tersebut bagi dia.” Jadi itu menjadikannya agak kasar.

(43) Dan Saudara Lee Vayle sedang duduk di sini, saya rasa tidak menjadi masalah untuk 
mengatakannya, kita hanya . . . Dia datang, dan orang Baptis yang terpelajar ini sudah . . . Saya baptis 
dia di dalam Nama Yesus Kristus di sini di kolam itu pada waktu lalu, Saudara Lee Vayle. Dan begitulah, 
dia adalah seorang yang benar-benar baik, seorang saudara di dalam Kristus. Dia sudah berkhotbah 
untuk kita di sini sebelumnya, dengan intelektual tinggi yang terpelajar, dan di samping itu, seorang yang 
dipimpin Roh. Ketika Cahaya itu menyorot dia, dia berkata dia mencoba untuk menghindar, tetapi tidak 
bisa melakukannya. Jadi saya membaptis dia di sini pada pagi yang lalu. Tidak bisa menahannya lagi, jadi 
kami turun saja ke sini, mengenakan pakaian-pakaian kami, masuk, dan dibaptis di dalam Nama Yesus 
Kristus.
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(44) Baiklah, saya berpikir dia sudah menerima makanan rohani yang baik itu, mungkin akan berbicara 
sedikit, kami akan menyantap makanan yang fisik. Jadi kami pergi ke Blue Boar, duduk, berbincang-
bincang. Dan subyek itu muncul, “Bagaimana anda membiarkan orang-orang berbicara tentang anda 
seperti itu?”
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Nah, Saudara Vayle adalah salah seorang dari orang-orang yang terbaik yang pernah saya kenal, 
tetapi dia sedikit terlalu cepat dalam menarik pelatuk senapan, saya selalu memberitahu dia, anda tahu. 
Dan begitulah, dia, jadi saya katakan . . . Saya harap itu tidak apa-apa, Saudara Vayle. Jadi dia . . . 
Saya katakan, “Jangan menjadi marah. Diam saja. Allah Seorang yang sedang melakukannya.”
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Dia berkata, “Ah, mungkin itu bagus buat anda,” dia berkata, dia katakan. Tetapi, baiklah, dia—dia . . 
. Saya yakin dia—dia begitu pintar sampai itulah yang sudah dia jumpai, orang-orang intelektual yang 
pandai itu; jadi dia benar-benar tahu bagaimana menuangkannya ke situ, dan mereka tidak mempunyai 
tempat untuk berdiri. Itu saja.

(47) Jadi saya katakan, “Begini, Saudara Vayle . . .” Kami sedang duduk di Blue Boar. Saya katakan, 
“Daud, suatu hari sesudah diturunkan dari takhtanya oleh anaknya sendiri, meninggalkan takhta itu, 
pemberontakan, Israel terbagi, dan Daud diturunkan dari takhta itu oleh anaknya sendiri, dan pergi 
meninggalkan kota, menangis . . . Dan seseorang yang tidak suka pada Pesan akhir zamannya, anda 
tahu; dia tidak peduli kepadanya, seorang tua kecil, agak pincang, pergi ke sana mengolok-olok dia, dan 
dia meludahi Daud. Dan si pengawal itu menghunus pedang, katanya, 'Mengapakah anjing mati ini 
mengejek dan meludahi tuanku raja? Daud berkata, Biarkan saja dia. Tuhan menyuruh dia untuk berbuat 
begitu.' Paham? Meludahinya, mengolok-olok dia dan kemudian meludahinya. Berkata, 'Tuhan 
menyuruhnya untuk berbuat demikian.' Nah, kita tahu kisah itu, betapa itu terulang kembali.” Saudara 
Vayle pikir bahwa memerlukan kasih karunia yang besar untuk berbuat begitu.

24

(48) Jadi tidak lebih daripada pulang kembali dan memasuki kantor itu, akuntan publik itu memanggil 
Billy Paul dan memberitahu dia tentang hal ini. Jadi Saudara Vayle pergi ke rumah bersama saya. Ketika 
saya masuk, saya katakan kepada isteri . . . Lama kira-kira pada sore hari. Kami masuk ke dalam kamar. 
Saya katakan, “Saya ada sesuatu yang ingin saya beritahukan kepadamu, sayang.”

25

Kami baru saja berbincang-bincang sebelum saya berangkat. Dia katakan, “Bill, saya tahu bahwa 
Allah mengirimmu ke sana; kami semua tahu itu, tetapi Dia tidak pernah menyuruhmu untuk kembali.” Dia 
katakan, “Nah, itulah yang saya khawatirkan.”

(50) Saya katakan, “Yah, saya rasa itu adalah untukmu dan anak-anak. Jangan pedulikan saya. Saya 
akan melayani Dia, dengan kehendak Tuhan, ke mana pun saya pergi.” Dan begitulah, berjalan ke 
belakang, dan saya beritahu kepadanya tentang hal itu. Jadi saya berbalik, menyantelkan topi saya.

26

Dan seseorang mengatakan sesuatu, “Oh, penagih pajak ini! Kita seharusnya pergi . . .” Agak marah 
rupanya.

Tidak berpikir tentang apa yang sudah saya katakan tentang Saudara Vayle, saya katakan, “Biarkan 
saja dia. Mungkin Tuhan menyuruh dia untuk berbuat begitu.”

Saya mengatakan tidak lebih dari itu, sampai seberkas Cahaya menyorot ke dinding dan menuliskan 
di situ, Saudara Vayle dan isteri saya sedang duduk di situ, “Ayo kembali ke Arizona.” Dengan huruf-huruf 
yang tertulis di dinding itu, “Ayo kembali ke Arizona.” Itu benar. Jadi, ke sinilah saya pergi, amin, kembali 
ke Arizona.

(54) Sekarang, seminggu ini sudah merupakan minggu yang penuh dengan berkat-berkat yang besar. 
Kami mengadakan wawancara pribadi pada minggu ini dengan orang-orang yang sudah menantikan sejak 
Ketujuh Meterai itu. Dan saya tidak meragukan beberapa dari mereka tentunya datang dari luar kota—
seluruh negara. Tetapi pagi itu sebelum wawancara dimulai, duduk di dalam kamar, Roh Kudus 
memperbolehkan saya menuliskan dengan tepat segala sesuatu yang sudah mereka ketahui, segala 
sesuatu yang ingin mereka tanyakan, urutan pertanyaan-pertanyaan yang persis sesuai dengan yang 
ingin mereka tanyakan nantinya, dan memberitahukan tentang mimpi-mimpi mereka dan penafsiran-
penafsirannya sebelum mereka pernah memberitahukan kepada saya.

27

Sekarang, orang-orang itu ada di dalam ruangan di sini—di sana. Dan saya mau teruskan dan 
membiarkan mereka berbicara. Mereka berkata, “Nah, Saudara Branham, saya datang untuk begini, 
begini.”

(56) Saya katakan, “Sekarang, ingat, kita sudah berhimpun di sini bukan untuk bersekutu; kita tidak 
datang ke sini untuk bersekutu satu dengan yang lainnya. Terdapat sebuah pertanyaan di dalam pikiran 
anda, di hati anda bahwa—bahwa anda sudah tersandung dan anda tidak tahu apakah itu. Dan mungkin 
saya akan mampu oleh pertolongan Tuhan untuk melakukannya.”

28

Saya katakan, “Ingat, Ratu dari Selatan memiliki beberapa pertanyaan juga ketika dia datang kepada 
Salomo. Dan Alkitab mengatakan tidak ada suatu pun yang tidak dinyatakan, atau yang menahan untuk 
apa yang Salomo tidak bisa jawab.” Dan saya katakan tadi, “Yang ada di sini lebih besar daripada 
Salomo. Paham? Itu benar. Tuhan Yesus sudah menjanjikan, 'Di mana dua atau tiga orang berkumpul di 
dalam NamaKu, maka Aku ada di tengah-tengah mereka. Dan apa pun yang mereka pikirkan, atau 
rindukan, dan—dan minta, itu akan diberikan kepadanya.' Dan sekarang pertanyaan anda adalah sesuatu 
yang anda tidak tahu, sesuatu yang anda tidak tahu bagaimana untuk menghampiri, sesuatu yang anda 
tidak tahu apa yang harus dilakukan.”

(58) Dan saya katakan, “Lagi di dalam Alkitab dikatakan begini, bahwa Malaikat-malaikat Allah 
berkemah di  sekeliling  orang-orang  yang  takut  akan  Dia.  Jadi  di  dunia  yang  lain  di  mana  kelima  panca
29
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indera tidak menyatakan.”

Kelima panca indera hanya berhubungan dengan dunia yang ini. Jika anda tidak memiliki indera 
peraba, anda tidak dapat merasakan apa-apa. Peraba tidak berarti sama sekali bagi anda; itu akan 
menjadi dunia yang lain. Jika anda tidak memiliki penglihatan, apa yang anda lihat akan menjadi sebuah 
dunia yang lain, anda tidak tahu apa-apa tentang itu. Jadi kelima panca indera ini adalah satu-satunya 
hal yang Allah biarkan untuk memberikan kepada kita jalan masuk.

Nah, ada satu lagi yang disebut iman. Tetapi oleh iman anda berjalan menaiki tangga, dan pada 
akhirnya anda bisa sampai begitu tinggi hingga anda masuk ke dalam dunia yang lain, yang adalah 
penglihatan-penglihatan. Di situlah anda bisa melihat.

Persis seperti jika anda dulunya tidak pernah mengetahui apakah ini yang sedang anda raba, dengan 
indera peraba anda, tidak pernah melihatnya, kemudian mata anda terbuka, anda bisa melihatnya. Itu 
akan sepenuhnya menjadi misteri bagi orang itu yang tidak pernah bisa melihat. Itu akan menjadi sebuah 
misteri baginya. Namun demikian, itu nyata.“

(62) Dan di sana, Tuhan . . . Sebelum kita berada di sini, kepada orang-orang dari daerah yang lain, 
di mana saja, dari utara, selatan, barat, datang untuk wawancara-wawancara ini. Dan segera setelah 
mereka mengadakan pembicaraan, maka persis itulah pertanyaan-pertanyaan yang hendak mereka 
ajukan, hal yang hendak mereka tanyakan, saya katakan, “Perhatikan di sini,” mengajukan pertanyaan 
dan di situlah secarik kertas dengan setiap pertanyaan, berurutan, persis cocok dengan cara mereka 
menanyakannya, hendak menanyakannya, jawaban mereka ada di sini atas pertanyaan itu, dengan cara 
itu dijawab. Tuhan itu besar. Dia mengetahui segalanya. Meskipun demikian, saya memerlukan 3 hari 
untuk lepas dari sore itu, sungguh luar biasa, benar-benar dibongkar habis. Dan sekarang, akan tetapi 
tadi saya berpikir untuk menyampaikannya, sebelum kita berangkat.

30

(63) Dan begitulah cara yang bagus, cara yang sesungguhnya dari—bagi individu-individu. Nah, hal-
hal yang dapat disampaikan.
31

Dan jika orang-orang yang di sini yang mengetahui bahwa rahasia-rahasia yang ada di dalam hati itu 
disingkapkan maka itu akan mutlak menyebabkan . . . Itu akan mengerikan; itu akan menyebabkan 
kejahatan, itu akan menyebabkan seseorang saling menembak, atau yang seperti itu, jika itu dinyatakan 
langsung di sini di atas podium seperti ini, di tempat umum—di hadapan umum. Itu akan menyebabkan 
mendekam di penjara atas pelanggaran hukum, dan yang lainnya yang akan begitu.

(65) Tetapi ketika anda duduk bersama seperti itu, Roh Kudus, dua orang saja dari antara anda. 
Tetapi kita mengerti hal ini, bahwa apa yang mereka tanyakan kepada saya adalah pribadi. Saya tidak 
mengatakan apa pun tentangnya. Dan apa yang saya katakan kepada mereka, itu terserah kepada 
mereka apakah mereka ingin mengatakannya atau tidak. Paham? Tetapi itu diketahui di antara kita—
wawancara itu. Itu memerlukan sebuah wawancara pribadi pada suatu waktu dan duduk di situ sampai 
semuanya selesai terjawab, paham, Roh Kudus.

32

(66) Dan kemudian, demi merenungkan kasih karunia Roh Kudus yang memberitahukan semua itu 
kepada saya, kepada masing-masing, mereka mengantri semuanya, bahkan sebelum mereka datang ke 
sini; melintasi negeri, datang orang-orang yang belum pernah saya lihat dalam hidup saya. Dan saya 
menuliskannya supaya nantinya mereka mengetahui, hanya rutin menurut pertanyaan-pertanyaan yang 
nantinya akan mereka jawab.

33

(67) Satu orang saudara memiliki pertanyaan-pertanyaan mengenai benih ular yang tidak harus saya 
jawab secara penuh, karena waktu setengah jam bagi mereka sudah selesai. Saya berharap dia 
memahaminya dengan baik—jawaban-jawaban mengenai hal itu ada pada kertas. Saya . . . Dia sudah 
menuliskannya, dan dia tidak mendapatkan semua jawaban-jawabannya, jadi—jadi saya hanya 
memberinya penulisan ulang—jawaban-jawaban ada di kertas itu. Jika dia belum memperolehnya, Billy 
Paul memegangnya. Saya tahu orang itu duduk di sini; saya baru saja melihatnya beberapa menit yang 
lalu. Jadi jika dia—jika dia ingin mengetahui hal itu, itu sudah dituliskan pada secarik kertas, jawaban-
jawaban anda atas pertanyaan-pertanyaan anda.

34

(68) Sekarang, oh betapa baiknya Tuhan! Saya berharap setiap orang merasa enak. Uh-huh.35

Dan sekarang, biarlah kita ingat, dan sekarang, ketika saya berdoa bagi saputangan-saputangan ini, 
untuk mengingat Saudara Dauch. Dia adalah seorang saudara yang baik, dan kita ingin mengingat dia di 
dalam doa.

(70) Dan saya—saya melihat Saudara Ungren, tetapi saya tidak melihat Saudari Ungren, apakah dia 
baik-baik saja saat ini. Ya, duduk di dekat dia. Tentu. Yeah. Saya senang. Karena kita dipanggil pada 
malam lalu, untuk sebuah kasus darurat mengenai dirinya dan putrinya, Saudari Downing, menyusuri jalan 
itu, dan hanya karena kasih karunia Allah atau mereka berdua sudah remuk tertabrak di sana. Dan di 
sinilah mereka datang ke gereja, naik kereta api dan datang kemari.

36
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(71) Saya tidak akan pernah melupakan anda semua. Saya mengasihi anda. Allah tahu itu. Saya 
mengasihi anda. Betapa seluruh daerah yang dilewati licin dan basah!
37

Ketika saya melihat seorang saudara di sini yang dari Georgia, dan Alabama, dan dari berbagai 
tempat, dan Tennessee, dan sekitarnya, di mana mereka mengendarai mobil mereka melintasi jalanan 
yang licin akibat es, dan bolak-balik seperti itu, untuk datang ke sini untuk mengikuti satu kebaktian.

(73) Ketika saya mendapat panggilan darurat dari Saudara Dauch tempo hari, saya tidak menyangka 
kalau Lima, Ohio, jaraknya begitu jauh. Saya pikir jaraknya hanya sejengkal, hanya sekali lompat. Tetapi 
ternyata, saya berangkat dari sini pagi-pagi sekali, dan belum bisa sampai di sana hingga pukul 1 siang 
itu, mengendarai mobil sampai dengan batas kecepatan yang diperbolehkan dan di jalan dua arah itu. 
Dan saya rasa dekat sekali tempat itu kalau berada di selatan di mana orang-orang yang lain ini berasal, 
jauh di utara dan barat, dari mana mereka datang.

38

Saya mengasihi anda. Dan itulah alasan saya untuk berusaha dengan sangat sungguh-sungguh di 
sini.

(75) Dan orang-orang yang lama! Saya melihat Saudara Creech dan mereka duduk di belakang sana, 
dan orang-orang yang sudah bersama-sama dengan saya selama sekian tahun ini, dan bagaimana kami 
tumbuh bersama-sama. Saya melihat foto Mary Jo, saya yakin itu pada beberapa malam yang lalu. Masih 
kecil, sangat kecil, kurus ketika pertama kali kami berjumpa; dan sekarang dia sudah menikah, saya rasa, 
dan mempunyai anak-anak. Saudara Creech dan Saudari Creech, muda, berambut hitam dan Meda dan 
saya, dan sekarang kita sudah beruban dan bungkuk. Lihat, ada sesuatu yang indah tentang orang-
orang seperti itu; itu menimbulkan rasa sayang anda. Paham? Anda—anda ingin tetap bersama mereka. 
Paham? Ada sesuatu yang lain yang selalu membuat pikiran anda melihat ke belakang. Sekedar 
memperlihatkan mereka untuk menjadi contoh bagi yang lainnya yang ada di sini, tua dan muda; kita 
menantikan kedatangan Tuhan.

39

(76) Jadi pagi ini saya sudah menempatkannya . . . Allah, saya percaya, menempatkannya ke dalam 
hati saya untuk mengajarkan sebuah pelajaran sekolah Minggu di sini pada pagi ini, dengan kehendak 
Tuhan, untuk waktu yang panjang. Dan saya . . . Ini merupakan kebaktian saya yang terakhir untuk 
beberapa waktu, sepanjang yang saya tahu . . .

40

(77) Dan saya ingin supaya anda ingat bahwa Saudara Neville tinggal di gereja untuk bertanggung 
jawab atas Tabernakel ini di bawah Roh Kudus sehingga dia tinggal di sini, dan dia percaya pada Pesan ini 
dan mengajarkanNya dengan cara yang sama seperti yang saya lakukan. Benar. Dan kapan saja anda 
mau—anda bisa cocok untuk datang mendengarkan Saudara Neville, dia tentu akan melakukan dengan 
baik bagi anda, saya yakin. Dia adalah seorang hamba Yesus Kristus yang hebat.

41

Saya sudah mengenal Orman Neville sejak saya masih anak-anak, dan dia tidak berubah sedikit pun, 
selain semakin dekat kepada Tuhan. Saya ingat ketika pertama kalinya saya melihat dia di sebuah . . . 
Saya diundang ke mimbarnya di Methodis. Dan ketika saya kembali lagi ke sini ke Tabernakel ini, saya 
katakan, “Suatu hari nanti saya akan membaptis dia di dalam Nama Yesus Kristus.” Dan di sinilah dia 
bersama dengan Pesan ini sekarang, tetap terus—seorang hamba Tuhan yang berani.

(79) Dan Saudara Neville menjalani banyak ketegangan dan kesedihan bahwa, di mana dia tidak 
memperlihatkannya di sini di Tabernakel ini, tetapi bahwa Tuhan memperbolehkan saya untuk mampu 
melihat pikiran dan hati orang, sehingga saya tahu apa yang dia jalani, secara keseluruhan. Paham? Dan 
tentunya dia menjalani dengan kerja keras dan ketegangan dan yang lainnya. dan anda—anda semua di 
sini menopang dia seperti Yosua dan Kaleb yang menopang tangan Musa ketika dia sedang membawakan 
Firman.

42

(80) Kasihilah satu dengan yang lainnya di atas segalanya. Kasihilah seorang akan yang lain. Jangan 
. . . Tidak peduli apa yang coba dikatakan oleh iblis! Sekarang, kalian semua adalah satu kelompok yang 
besar, hebat, yang manis, tetapi ingatlah peringatan saya. Paham? Setan tidak akan membiarkan hal itu 
untuk tetap seperti itu. Tidak, tuan. Dia akan menyuntikkan segala sesuatunya, jika dia harus 
mendatangkan seseorang masuk untuk menjadi targetnya. Dia akan membawa seorang pengkritik atau 
orang yang tidak percaya masuk, mendudukkan dia, dan menyebabkan dia bersekutu dengan kalian di 
dalam kesungguhan dan yang seperti itu. Kemudian dia akan menyuntik orang tersebut dengan suatu 
jenis barang beracun, dan dia akan mulai menjelajahi gereja dengan itu. Jangan kalian bersetuju 
dengannya. Jangan kalian berurusan dengan apa pun yang lain. Tetaplah kalian mengasihi dan manis dan 
baik antara satu dengan yang lain. Berdoalah untuk orang tersebut supaya dia juga diselamatkan, atau 
wanita itu, siapa pun dia. Berdoa saja bagi mereka dan tetaplah saling mempererat satu dengan yang 
lain

43

Dan tetaplah dengan pastor kalian. Paham? Dia adalah gembala dan berilah hormat kepadanya. Dia 
akan memimpinmu terus, dan—sebab, dia ditetapkan Allah untuk melakukan demikian.
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(82) Sekarang, apakah anda ingat itu? Musuh akan datang. Dan ketika dia datang, saling 
berpeganganlah erat-erat satu dengan yang lain. Dan seseorang yang sedang dipakai oleh Iblis sebagai 
musuh itu akan keluar atau malah akan masuk dan menjadi salah satu dari kalian. Itu saja.

44

Jangan pernah kalian berkelompok-kelompok antara satu dengan yang lain—atau membicarakan, 
mengelompok-ngelompokkan diri anda. Kita satu. Saya tidak dapat mengatakan, “Tangan kiri, aku benci 
kamu; aku akan membuangmu karena kamu bukan tangan yang baik.” Dia adalah tangan kiri saya. Saya 
ingin dia tetap ada di sini. Bahkan ujung jari saya yang kecil sekalipun, saya menginginkannya supaya 
tetap di situ, setiap bagian tubuh saya yang kecil sekalipun biarlah tetap di situ. Dan Allah menginginkan 
kita sebagai sebuah Tubuh orang-orang percaya untuk tetap tinggal bersama dengan yang lainnya, 
benar antara satu dengan yang lainnya.

(84) Dan sekarang, kalian sudah mendapatkan kaset-kaset mengenai hal itu. Kalian sudah 
mendapatkan kaset-kaset mengenai apa yang kita percayai. Kalian sudah mendapatkan kaset-kaset 
mengenai disiplin di gereja, bagaimana kita bertingkah-laku di dalam gereja Allah, bagaimana kita harus 
datang berkumpul di sini dan duduk bersama di tempat di Surga. Jangan tinggal di rumah. Jika Allah ada 
di dalam hatimu, anda hampir tidak dapat sabar untuk menunggu pintu-pintu itu dibuka untuk bisa masuk 
ke dalam sini untuk bersekutu dengan saudara-saudara anda. Jika anda tidak—tidak merasakan hal itu, 
maka saya beritahu anda, inilah saatnya anda harus berdoa.

45

Karena kita berada di hari-hari terakhir di mana Alkitab sudah mengangkat kita—memperingatkan kita 
untuk melakukannya dengan lebih lagi sebagaimana kita melihat bahwa hari itu semakin mendekat, 
mengasihi antara satu dengan yang lain dengan kasih Kristen dan kasih Ilahi, menghimpunkan diri kita 
bersama di tempat di Surga di dalam Yesus Kristus, dan mengasihi seorang akan yang lain. “Dalam hal 
inilah semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridKu jika kamu saling mengasihi satu dengan 
yang lainnya.” Itu benar. Tetaplah bersama-sama.

(86) Jika saudara itu, anda rasa dia sudah melakukan sedikit kesalahan, atau saudari itu, katakan, 
“Tuhan, jangan pernah biarkan akar pahit muncul dalam diri saya, karena itu akan—itu akan 
mempengaruhi dirinya, dan itu akan mengeluarkan Kristus dari hidup saya.” Racun kedengkian yang 
tajam, dan kecemburuan, dan kebencian itu, hal itu hanya akan menjauhkan Roh Kudus dari diri anda. Itu 
akan membuat Dia lari dari Tabernakel ini. Itu akan membunuh Roh Allah atau menjauhkanNya dari sini, 
melukai gembala anda. Itu akan mempengaruhi segala sesuatunya. Paham? Jangan kalian lakukan hal itu.

46

Semakin akrablah kalian satu sama lain. Tariklah . . . Ambillah sabuk itu, seperti kesaksian yang 
diberikan saudara itu, seorang pelayan/minister pada malam lalu di sini, tentang memakai sebuah sabuk, 
melihatnya di dalam sebuah penglihatan. Hanya . . . Itu sabuk-sabuk pada seluruh perlengkapan senjata 
Allah. Kenakan saja itu, kencangkanlah, pereratlah hubungan antara seorang dengan yang lainnya. 
Kasihilah seorang akan yang lain. Bicarakanlah hal-hal yang baik tentang satu dengan yang lain. 
Ucapkanlah hal-hal yang baik tentang seorang akan yang lain, maka Allah akan memberkati kalian.

(88) Sekarang, pagi ini, dengan kehendak Tuhan, oleh pertolongan dan kasih karuniaNya, saya sudah 
mendapatkan begitu banyak pertanyaan, ayat-ayat Firman, tepatnya. Dan sekarang, sebelum kita 
menghampiriNya . . . Saya rasa saya mendengar alat-alat perekam dinyalakan di sana. Kita akan 
menyampaikan Pesan sekarang, dengan kasih karunia Allah.

47

Pertama-tama, berdoa.

(89) Tuhan Yesus, berbicaralah kepada tubuh gereja ini, supaya mereka seharusnya bergandengan 
tangan bersama-sama dengan Allah yang tidak pernah berubah, Sang Absolut mereka, Firman, 
memperingatkan mereka seperti Paulus memperingatkan kawanannya bahwa serigala-serigala akan 
masuk. Engkau adalah Allah yang sama pada hari ini seperti Engkau yang dulu, dan musuh itu juga sama. 
Kiranya persekutuan ini dan ikatan kasih ini selalu ada di antara orang-orang ini di dalam Yesus Kristus.

48

Tolonglah pada pagi ini, Tuhan, ketika kami membaca Firman. Kiranya Roh Kudus mewahyukanNya 
kepada kami, supaya jemaat ditegakkan sepenuhnya di dalam iman yang telah disampaikan kepada 
orang-orang kudus, untuk memegang mereka. Dan kiranya, sebagaimana Engkau memberikan penglihatan 
itu kira-kira 2 tahun yang lalu untuk menyimpan makanan itu, sayur-sayuran yang bagus, nampak sehat, 
yang saya lihat di dalam penglihatan itu disimpan di sini di Tabernakel ini, kiranya pada hari ini kami 
menerima satu tempayan yang penuh dengan hal Itu (Kabulkanlah itu, Tuhan.), atau, satu muatan 
penuh, supaya itu menyatakan Yesus Kristus kepada kami di zaman di mana kami hidup untuk 
memberikan kekuatan yang terus-menerus kepada kami dan kekuatan rohani bagi tugas yang terbentang 
di depan. Kabulkanlah itu, Bapa.

(91) Berkatilah anak-anakMu ini. Mereka berada di sini pada pagi ini dari berbagai tempat dari negara 
ini. Pagi yang lembab, panas, namun demikian kami merasakan Hadirat Roh Kudus di dalam semua ini.
49

Kami merenungkan tentang John Wesley, dan Calvin, dan Sankey, dan Knox, Finney, dan banyak dari
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mereka, yang dulunya bahkan tanpa memakai kipas angin listrik, di mana orang-orang duduk di dalam 
aula-aula dan peluh meleleh di wajah-wajah mereka. Para wanita, berpakaian dan tertutup dengan baik, 
duduk di dalam hadirin itu dan berkeringat sampai pakaian mereka basah kuyup, mendengarkan Firman 
Allah yang memberi makan jiwa-jiwa mereka. Sekarang, kami merasakan, Tuhan, bahwa mereka 
beristirahat nun jauh di sana di suatu tempat, menantikan kedatangan Tuhan.

(93) Peliharalah kami bersama, Bapa. Biarlah Roh Kudus menuntun kami dan memimpin kami. 
Berikanlah kepada kami umur panjang untuk melayaniMu. Berilah kami Pesan yang agung ini pada pagi ini 
yang sedang kami nantikan keluar dari FirmanMu, supaya itu sampai ke setiap hati. Buatlah lidah yang 
berbicara ini, Tuhan, mengucapkan Kebenaran. Buatlah hati yang mendengar menjadi subur untuk 
menerima Kebenaran. Dan kiranya itu tumbuh menjadi pohon-pohon Kehidupan Kekal yang besar untuk 
memancarkan cahaya-cahaya dan menjadi suratan-suratan yang dibaca oleh semua orang, supaya 
mereka akan tahu bahwa Yesus Kristus sudah bangkit dari antara orang mati dan hidup di antara kami. 
Buatlah kami sangat penuh dengan kasih dan buah Roh sampai para pria dan wanita yang lain, pemuda 
dan pemudi dapat melihat hasil-hasil dari Kehidupan Kristus yang masih hidup di dalam diri kami sesudah 
2000 tahun sejak peristiwa yang besar itu. Kabulkanlah itu, Bapa. Untuk hormatMu, kami memohon di 
dalam Nama Yesus Kristus. Amin.

50

(94) Sekarang, saya mau membacakan sebagian dari ayat-ayat Firman. Dan saya percaya, anda 
sudah memegang pensil-pensil anda dan kertas-kertas dan segala sesuatunya sudah siap.
51

Dan, Saudara Neville, anda sedang duduk. Saya hanya akan melepas jas saya. Itu . . . Maafkan saya 
karena melepas jas saya, sebab hawanya panas di sini.

(96) Sekarang, saya ingin anda membuka Kitab Kolose, Kolose pasal 1. Dan kemudian, sementara kita 
membaca ini, mulai dengan . . . Saya ingin supaya anda, ketika anda pulang, membaca seluruh pasal dari 
Kolose ini. Tetapi pada pagi ini saya ingin anda membaca bersama saya dari ayat 15, sampai 29.

52

Dan sekarang, bersabarlah sebisa mungkin, sebab saya merasakan bahwa dalam hal ini, jika Tuhan 
berkenan menolong saya, akan menyingkapkan dan membawa masuk ke dalam pikiran anda semua hal 
yang lain ini yang sudah saya sampaikan di sepanjang hari-hari di Tabernakel ini: kenapa saya sudah 
mengatakan apa yang sudah saya katakan, dan kenapa saya sudah melakukan apa yang sudah saya 
lakukan. Inilah kenapa.

Sekarang, dari ayat 15.

Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang 
diciptakan,

Sebab oleh Dia telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di Surga dan yang ada di bumi, 
yang kelihatan . . . yang tidak kelihatan, baik singgasana, . . . maupun kerajaan, . . . 
maupun pemerintah, . . . maupun penguasa: segala sesuatu diciptakan oleh Dia, dan untuk 
Dia.

Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada oleh Dia.

Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat, Ialah yang mula-mula, yang sulung, yang pertama 
bangkit dari antara orang mati; sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu.

Sebab seluruh kepenuhan Bapa berkenan diam di dalam Dia—seluruh kepenuhan diam.

Biarlah saya taruh penegasan pada kata-kata ini lagi—ayat 19 ini.

Sebab seluruh kepenuhan Bapa berkenan diam di dalam Dia;

Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan diriNya, baik yang ada di 
bumi, maupun yang ada di Surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib 
Kristus.

Perhatikan di mana pendamaian sudah terjadi.

Juga kamu, yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhiNya dalam hati dan 
pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikanNya.

Di dalam tubuh jasmaniNya melalui kematianNya, untuk menempatkan kamu kudus . . . 
tak bercela . . . tak bercacat di hadapanNya.

Sebab itu kamu harus bertekun di dalam iman, tetap teguh dan tidak berguncang, dan 
jangan mau digeser dari pengharapan Injil, yang telah kamu dengar dan yang telah 
dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi 
pelayannya.
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Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan 
dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus, untuk tubuhNya, yaitu jemaat.

Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah 
kepadaku untuk diteruskan kepadamu, untuk menggenapkan Firman Allah;

Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi 
yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusNya:

Dan saya mau baca ayat itu lagi.

Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi 
yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusNya,

Kepada mereka Allah mau memberitahukan, betapa kaya dan mulianya rahasia itu di 
antara bangsa-bangsa Kafir, yaitu: Kristus ada di dalam kamu, Kristus yang adalah 
pengharapan akan kemuliaan!

Dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang 
kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di 
dalam Kristus Yesus.

Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan 
kuasaNya, yang bekerja dengan kuat di dalam aku.

(101) Sekarang, untuk sebuah teks, saya ingin mengambilnya dari situ untuk sebuah teks, 
mendasarkannya di atas keseluruhan Alkitab, tetapi saya ingin memberikan judul ini “Kristus Ialah Misteri 
Allah Yang Disingkapkan,” Kristus merupakan misteri Allah yang disingkapkan. Sekarang, saya 
mengambilnya dengan maksud sebagai sebuah pelajaran sekolah Minggu sehingga kita semua bisa 
membaca bersama-sama dan mengadakan persekutuan ini bersama-sama.

53

(102) Sekarang, misteri rahasia Allah yang Dia miliki sebelum dunia ada. Sekarang, dulu di bagian 
pusat dari pikiran Allah, ada sesuatu yang sedang Dia usahakan dan yang hendak diraih, dan Dia memiliki 
suatu alasan dalam melakukannya, agar supaya memperbolehkan diriNya diekspresikan. Karena pertama 
kalinya, bahkan tidak ada bulan, atau bintang, atom, molekul, atau apa pun; Dia adalah Allah. Tetapi 
tepatnya Dia bukan Allah pada waktu itu, karena Allah adalah sebuah obyek menyembah, dan tidak ada 
apa pun untuk menyembah Dia.

54

Jadi di dalam pikiranNya yang besar itu Dia ingin atribut-atribut ini diekspresikan. Dan di dalam Dia 
adalah kasih; di dalam Dia adalah Bapa; di dalam Dia adalah Anak; di dalam Dia akan menjadi seorang 
Penyelamat; di dalam Dia akan menjadi seorang Penyembuh. Dan semua atribut-atribut yang agung inilah 
yang kita lihat sudah diekspresikan, semuanya itu ada di dalam Allah dulunya.

(104) Jadi pendapat saya, yang pertama yang Dia jadikan adalah Malaikat-malaikat. Dan kemudian 
mereka menyembah Dia dan hal itu menjadikan Dia Allah. Dan Dia memulai dari situ. Seperti di Pesan-
pesan yang sebelumnya bahwa saya sudah mencoba untuk menjelaskannya, memaparkannya. Dan 
sekarang, kemudian ketika Malaikat-malaikat mulai menyembah Dia, itu adalah sebelum ada sebuah 
molekul pun di bumi. Belum ada apa pun. Dulu semuanya gelap. Tidak ada matahari, ataupun bulan, tidak 
ada bintang-bintang, tidak ada apa pun; kemudian Dia adalah Allah. Sebagaimana Dia bertanya kepada 
Ayub, “Di manakah engkau ketika Aku meletakkan dasar-dasar dunia ini, paham, ketika bintang-bintang 
fajar bersinar bersama-sama, anak-anak Allah bersorak-sorai karena sukacita? Lihat, nah, di manakah 
engkau pada waktu itu?” Paham? Itu adalah dulu sebelum bumi ada.

55

(105) Sekarang, Allah mempunyai sebuah maksud dan sebuah misteri yang tersembunyi. Dan itulah 
yang ingin saya sampaikan kepada gereja pada pagi ini, misteri Allah yang tersembunyi yang Dia miliki di 
dalam pikiranNya sebelum dunia dimulai dan bagaimana hal itu sudah menyingkapkan dirinya sampai ke 
zaman ini di mana kita hidup sekarang ini. Paham? Maka anda akan mengerti dengan jelas nanti, anda 
paham, saya yakin, apa yang sedang dilakukan.

56

(106) Misteri Allah yang besar tentang bagaimana, itu adalah sebuah rahasia. Dia menjaganya 
sebagai sebuah rahasia. Tidak seorang pun yang tahu-menahu tentang hal itu. Bahkan para Malaikat pun 
tidak memahaminya. Paham? Dia tidak menyingkapkannya. Itulah alasannya pada misteri kita yang 
ketujuh itu, ketika Meterai Ketujuh dibuka, ada sunyi senyap. Yesus, ketika dulu Dia ada di bumi, mereka 
ingin mengetahui kapan Dia akan datang. Dia berkata, “Itu tidak . . . Bahkan Anak sendiri tidak tahu 
kapan itu akan terjadi.” Nah, Allah menyimpan semuanya ini bagi diriNya sendiri. Itu adalah sebuah 
rahasia. Dan itulah alasan ada sunyi senyap di Surga selama setengah jam. Dan Ketujuh Guruh 
memperdengarkan suaranya, dan Yohanes dilarang untuk menuliskannya, paham, Kedatangan Tuhan. Itu 
adalah satu hal yang belum Dia singkapkan, tentang bagaimana Dia akan datang, dan kapan Dia akan 
datang. Adalah suatu hal yang baik bahwa Dia tidak menyingkapkannya. Tidak.

57
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(107) Dia sudah memperlihatkan atau menyingkapkannya di dalam setiap pralambang yang ada di 
dalam Alkitab. Oleh karena itu, keseluruhan Alkitab adalah pewahyuan mengenai misteri Allah di dalam 
Kristus. Huh? Seluruh Alkitab adalah suatu pengekspresian dari satu tujuan yang sudah Allah miliki, satu 
maksud yang ingin Dia raih di dalam seluruh Alkitab, dan semua tindakan-tindakan dari orang-orang 
percaya di dalam Alkitab sudah ada di dalam pralambang dan mengekspresikan apa yang menjadi tujuan 
besar Allah itu. Dan sekarang di akhir zaman ini Dia sudah menyingkapkannya dan memperlihatkannya. 
Dan dengan pertolongan Allah, kita akan melihatnya tepat di sini pada pagi ini, yakni apa yang sudah 
Tuhan miliki di dalam pikiranNya dari sejak mulanya dan sudah mengekspresikannya.

58

Oleh karenanya, anda dapat melihat maksud agung dari apa yang sudah ada itu untuk mengetahui 
hal ini, dan kemudian mencoba untuk memberikannya kepada orang-orang. Paham? Dan selanjutnya anda 
jangan . . . Saya belum masuk kepada yang rinci dan mencoba untuk menjelaskannya sebagaimana Allah 
sudah menyatakannya kepada saya.

(109) Sekarang, jika anda ingin menandai ini. Saya sudah mendapatkan begitu banyak tempat yang 
ingin saya bacakan. Dan sekarang, di Kitab Lukas, Lukas pasal 24, kita tahu itu adalah 2 orang dari 
rasul-rasul yang sedang dalam perjalanan ke Emaus. Dan Yesus melangkah keluar sesudah 
kebangkitanNya, dan mereka sedang dalam perjalanan mereka menuju ke Emaus, di sepanjang perjalanan 
mereka merenungkan dan berbincang-bincang dan menangis dikarenakan kematianNya, dan bagaimana 
mereka melihat Dia menderita yang mereka pikir itu tidak ada nilainya sama sekali. Mereka mengambil 
Tuhan mereka dan menyalibkanNya. Dan—dan mereka pergi ke sana sambil menangis.

59

Dan Dia keluar dari tepi jalan itu dan mulai berbicara kepada mereka tentang Kristus. Dia katakan, 
“Hai kamu orang bodoh, dan lamban untuk mengerti. Tidak tahukah bahwa semua nabi dan Mazmur . . .” 
Lihat, apa yang sedang Dia lakukan? Mengindentifikasikan diriNya kepada rasul-rasul ini bahwa semua 
nabi, dan semua Mazmur, dan segala sesuatunya adalah Dia yang diekspresikan. Paham?

(111) Dan sekarang, alasan saya untuk tidak berkhotbah sama sekali pada pagi ini adalah karena 
saya berpikir di dalam pengajaran kita akan memahaminya dengan lebih baik daripada hanya mengambil 
sebuah teks dan melompatinya. Kita akan mengajarkannya saja.

60

(112) Sekarang, Dia mengatakan bahwa semua Mazmur dan semua nabi berbicara tentang Dia. Jadi, 
oleh karenanya, hal itu memperlihatkan bahwa semua yang ada di Perjanjian Lama, semua yang ada di 
Perjanjian Baru, dan semua yang ada di Mazmur, nyanyian itu, lagu-lagu yang dinyanyikan itu, bernyanyi 
tentang Dia.

61

Ambil contoh Mazmur 22 dan menyanyikannya dan bandingkan itu dengan penyaliban pada pagi itu. 
Paham? “AllahKu, AllahKu, mengapa Engkau meninggalkan Aku? Segala tulangKu, mereka memandangi 
Aku. Mereka meremukkan kaki dan tanganKu.” Namun, semua hal yang ada di situ, mereka menyanyikan 
Mazmur itu di dalam bait Allah namun justru menyalibkan Manusia itu juga. Lihat, para pemimpin agama 
yang besar itu, orang-orang besar itu, para pengajar besar itu, namun demikian begitu buta, yang 
membacakan tulisan para nabi dan menyanyikan lagu-lagu itu, dan melakukan kejahatan yang mereka 
katakan akan mereka lakukan.

Hal yang sama sedang terjadi pada pagi ini!

(114) Sekarang, dengarkan baik-baik, sebab, sekarang saya tidak akan memperhatikan sama sekali 
pada apa yang jam itu katakan. Saya ingin anda mengerti hal ini. Paham? Saya tidak peduli. Paham?
62

Supaya anda dapat melihat di sini, pada dasarnya sejak awal mulanya pemikiran itu juga yang sudah 
Allah miliki di dalam pikiranNya, Dia menyembunyikannya dari semua sarjana-sarjana itu. Dan bahwa 
hanya segelintir, segelintir orang yang dipilih yang ditentukan, hanyalah orang-orang yang ditentukan 
yang adalah orang-orang yang mendengarnya. Dan sekarang, selidikilah kembali Kitab Suci di sepanjang 
zamannya nabi-nabi dan lihat apakah tidak sama dengan yang dulu. Paham?

Nah, dan di sini Yesus mengarahkan mereka kepada para nabi dan Mazmur, Dia katakan bahwa 
mereka semua berbicara tentang Dia. Paham? Dan di sini para pengajar Yahudi ini, para rabi, para doktor 
hukum taurat, profesor-profesor sudah melakukan hal yang persis sama dengan yang sudah dilakukan 
oleh mereka dulunya.

(117) Sekarang, perhatikan. Lagi Dia katakan, “Selidikilah Kitab-kitab Suci sebab Mereka yang 
bersaksi tentang Aku.” Selidikilah Kitab-kitab Suci, Kitab-kitab Suci, seluruh Kitab Suci. Apa yang sedang 
saya coba lakukan? Untuk menunjukkan kepada anda bahwa Alkitab ini adalah hal yang benar.

63

(118) Beberapa waktu lalu, berdiri di sebuah kamar rumah sakit sedang berbicara, seorang saudari 
meminta saya untuk menjelaskan tentang denominasi-denominasi, kenapa kita menentang denominasi-
denominasi, bersama dengan beberapa orang denominasi.

64

Anda  lihat,  itu  harus  kembali  kepada  Firman  karena  Firman  adalah  Allah.  Paham?  Dan  Yesus
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menyatakan hal yang sama di sini bahwa Firman adalah Dia. Anda tidak dapat membuat Kitab Suci 
bertentangan dengan diriNya sendiri. “Pada mulanya adalah Firman, dan Firman bersama-sama dengan 
Allah, dan Firman adalah Allah. Dan, Firman, menjadi daging!” Paham?

(120) Sekarang, di sini Dia berkata, “Selidikilah Kitab-kitab Suci, Mereka bersaksi tentang Aku. Di 
dalamNya kamu mengira bahwa kamu memiliki Kehidupan Kekal,” dan itu benar, “dan Merekalah yang 
memberikan kesaksian tentang Aku, dan Aku memberi kesaksian tentang Mereka. Dan jika Aku tidak 
melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sudah dijanjikan untuk Aku lakukan, maka jangan dengarkan Aku. 
Tetapi jika Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan itu dan kamu tidak bisa percaya kepadaKu, maka 
percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu,” karena merekalah yang memberikan kesaksian bahwa Dia 
adalah Firman. Oh, itu nampak sepertinya tidak bisa dijelaskan dengan lebih jelas lagi. Paham? Baiklah. 
Sekarang, selidikilah Kitab-kitab Suci. Dia katakan Musa dan semua hukum taurat dan seterusnya, dan 
para nabi, dan Mazmur berbicara tentang Dia, dan lagi Dia katakan bahwa Kitab-kitab Suci bersaksi 
tentang Dia.

65

(121) Dia adalah Tema pokok dari keseluruhan Alkitab. Jika anda membaca Alkitab dan tidak melihat 
Kristus di dalam setiap ayatNya, kembalilah dan baca Itu lagi. Paham? Jika anda tidak dapat melihat 
Kristus di dalam setiap ayat Alkitab, maka baca Itu lagi, karena anda sudah melewatkan sesuatu. Alkitab 
adalah Kristus. Dia adalah Firman. Ketika anda membaca, “Pada mulanya Allah menciptakan,” ada Kristus. 
Paham? Setiap . . . Dari hal itu, sampai kepada “Amin” di Wahyu adalah setiap Firman yang bersaksi 
tentang Yesus Kristus.

66

Itulah kenapa kitab-kitab yang ditambahkan ini yang disebut “Kitab II Daniel, dan Kitab Makabe, 
Zaman-zaman Purgatori ['Purgatori' istilah yang dipakai di dalam ajaran Katholik yang artinya api 
penyucian—Ed.],” dan yang seperti itu, paham, itu tidak diucapkan di dalam Alkitab. Paham? Itu tidak 
cocok dengan ayat Firman yang lainNya. Tidak ada tempat untuk menempatkan purgatori di situ. Tidak 
ada tempat untuk menaruh tentang kepengantaraan orang-orang kudus, dan lain-lainnya. Tidak ada 
tempat di situ untuk hal itu. Tidak ada tempat bagi denominasi. Tidak ada tempat untuk kredo-kredo 
yang di luar dari Alkitab. Paham? Jadi ketika anda melihat hal-hal itu, semuanya itu tidak masuk di dalam 
gambar itu. Dan begitulah mengapa orang-orang sudah menambahkan semua itu dan mendapati jigsaw 
puzzle [mainan dari gambar yang terpotong dan harus disusun ulang—Ed.] mereka menjadi kacau. 
Paham? Mereka tidak dapat membuatNya menjadi benar yaitu “sama kemarin, hari ini, dan selamanya.”

(123) Tetapi jika itu tersusun menjadi satu dengan benar, di situlah terdapat gambar keseluruhan 
tentang kejatuhan dan kelahiran kembali itu, seluruh gambar tentang penciptaan, dan seluruh rencana 
Allah dinyatakan tepat di dalam Yesus Kristus. Amin. Begitulah seluruh gambar itu yang tersusun menjadi 
satu, setiap lekukan dan sudut. Itu persis seperti . . . Sekarang, saya tidak bermaksud untuk tidak suci 
dengan hal ini, tetapi ini adalah persis seperti menyusun sebuah jigsaw puzzle.
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Itulah sebabnya kita sudah mendapatkan gambar-gambar yang terlihat mengerikan di zaman ini. 
Berkata, “Kami adalah orang percaya,” namun seekor sapi makan rumput di atas puncak sebatang pohon. 
Itu tidak benar. Begitulah ketika mereka berkata, “Yah, Dia adalah segalanya, selain satu hal tertentu . . 
. Dia sama kemarin, hari ini, dan selamanya, semuanya selain satu hal tertentu.” Paham? Maka anda 
sudah merusakkan gambar anda.

(125) Alkitab berkata bahwa Dia adalah sama. Yohanes 5 atau Yohanes 14:12, Dia berkata, “dia,” 
dia, siapa saja. “Dia yang percaya kepadaKu, maka pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan akan ia 
lakukan juga.”

68

“Yah, itu adalah bagi zaman yang lain.”

Di situlah anda mendapati gambar anda menjadi salah lagi. Anda mendapatkan gambar seseorang 
yang mancing ikan di padang pasir di sekumpulan pasir yang panas di mana tidak ada ikan sama sekali. 
Paham? Nah, anda harus membawa dia kembali ke tempat dia memancing di Galilea, di mana terdapat 
banyak ikan, anda paham. Paham?

Anda—anda harus membuat gambar itu terlihat benar. Itu adalah gambar Allah yang besar, dan 
hanya ada satu cara anda akan melihatnya, yaitu ketika anda melihat Yesus Kristus. Di situlah 
keseluruhan Alkitab. Dia adalah tema pokok Alkitab.

(128) Sekarang, anda tahu bahwa setiap tempat yang ada di sini bisa anda ambil sebagai sebuah 
teks, dan sungguh berat bagi seorang pengkhotbah untuk tetap diam. Terlihat sepertinya dia ingin terus 
berbicara tentang hal itu, tetapi anda harus kembali kepada apa yang sedang kita ajarkan.

69

Dia adalah tema pokok Alkitab. Dia di dalam para nabi. Dia di dalam Mazmur. Dia di dalam sejarah 
Alkitab. Alkitab adalah sebuah Kitab kenabian. Itu adalah sebuah Kitab sejarah. Itu adalah sebuah Kitab 
cinta. Itu adalah Kitab lagu-lagu; Itu adalah Kitab Kehidupan, dan di situ anda menemukan Kristus. Dia di 
dalam para nabi. Dia di dalam Mazmur. Dia di dalam sejarah. Dan Dia juga, di dalam Alkitab, yang adalah
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hal-hal yang akan datang. Jadi, Dia adalah yang sudah ada dan yang akan datang. Lantas itu 
menjadikan Dia apa? “Sama kemarin, hari ini, dan selamanya.”

(130) Dan, anda menyuntikkan sesuatu di situ yang tidak menjadikan Dia sama kemarin, hari ini, dan 
selamanya, Saudara Lee, ke manakah anda pergi? Anda memperoleh sebuah gambar yang mengerikan di 
situ. Sebab Dia adalah sejarah, paham, dan Dia adalah Nabi. Dia adalah Mazmur. Dia adalah segalanya. 
Dan jika anda tidak dapat membuat Dia segalanya dan sama, di manakah—terlihat seperti apakah gambar 
anda? Apakah anda memahaminya? Baiklah.

70

(131) Dia adalah sama! Dia adalah para nabi. Dia dulu di dalam mereka. Dia dulu di dalam Mazmur. Dia 
ada di dalam sejarah, dan Dia adalah hal-hal yang akan datang, “sama kemarin, hari ini, dan selamanya.” 
Ibrani 13:8, jika anda mau menuliskannya. Kalau begitu Dia seharusnya menjadi, Dia seharusnya menjadi 
yang utama, jika memang Dia demikian, dan kita percaya itu, bukankah begitu? Maka jika Dia adalah itu, 
maka Dia seharusnya menjadi Tema pokok dari pembicaraan kita, dari pikiran kita, dari nyanyian kita, dari 
langkah-langkah kita. Dia seharusnya menjadi tema pokok dari hidup kita. Jika Dia adalah tema pokok dari 
Alkitab, dan Alkitab ada di dalam kita, maka Dia seharusnya menjadi tema pokok dari segala sesuatu 
yang kita lakukan, katakan, atau pikirkan, seharusnya Kristus. Apakah itu benar? Baiklah.

71

(132) Sejak kita merenungkan hal ini, sejak Dia sudah dijadikan Kepala atas segala sesuatunya bagi 
kita. Kolose mengatakan demikian di sini. Dia adalah Kepala dari segala sesuatunya bagi kita sebab Dia 
dijadikan bagi kita, di mana kita telah mempertimbangkan segala sesuatunya. Anda berkata, “Bagaimana 
dengan orang berdosa?” Dia dijadikan untuk menjadi Hakim bagi orang berdosa, jika dia tidak 
menerimaNya. Dia dijadikan Kemuliaan bagi orang percaya yang sungguh-sungguh menerimaNya. Jadi ada 
hal, “segala sesuatunya dijadikan oleh Dia, dan bagi Dia.

72

Dan diperlukan malam hari untuk mengekspresikan kemuliaan siang hari. Diperlukan bejana yang tidak 
mulia untuk mengekspresikan kasih dan pemeliharaan atas bejana yang mulia itu. Diperlukan seorang 
perempuan bejat yang memakai pakaian-pakaian yang tidak bermoral dan—dan yang menjual moralnya 
untuk mengekspresikan kesucian seorang wanita yang terhormat. Paham? Diperlukan bajingan dan 
seorang pencuri dalam diri seseorang untuk mengekspresikan seorang percaya yang sejati yang asli, 
seorang Kristen yang sejati. Diperlukan orang munafik untuk menampilkan orang percaya, siapakah 
dirinya.

(134) Jadi, “Segala sesuatunya dijadikan oleh Dia.” Dan karena Dia dijadikan segala sesuatunya . . . 
dijadikan semuanya bagi kita, segala sesuatunya dijadikan, oleh Dia. Lantas karena itu adalah benar, kita 
seharusnya menjadikan pengenalan kita (seharusnya) ada bersama dengan Dia. Kita seharusnya dikenali, 
diri kita, dengan Dia, karena Dia sudah mengidentifikasikan diriNya dengan kita. Kita seharusnya 
diidentifikasikan dengan Dia. Bagaimana? Dengan hidup bagi Dia, bukan sekedar pengakuan.

73

Begitu banyak orang memberikan pengakuan, berkata . . . Saya katakan itu harus sampai ke tempat 
yang ini sekarang. Apakah anda orang Kristen? “Saya adalah Methodis.” Yah, itu jauh sekali untuk 
membuat diri anda dikenal sebagai seorang Kristen. Sekarang, lihatlah apa yang Methodis lakukan. “Saya 
adalah Baptis.” Lihatlah yang Baptis lakukan. “Saya adalah Katholik.” Lihatlah yang mereka lakukan. 
Paham?

(136) Tetapi satu-satunya cara supaya anda benar-benar dapat menjadi seorang Kristen adalah 
Kristus mengidentifikasikan diriNya di dalam anda. Sungguh kita mendapati seorang penyengat di sana. 
Saya harap setiap orang yang mendengarkan di kaset mengerti hal itu juga. Paham? Paham? Paham?

74

Anda berkata, “Saya adalah Pentakosta/Karismatik.” Itu tidak berarti apa pun.

(137) Adalah Kristus yang diidentifikasikan di dalam diri anda. Itu adalah ketika Dia sudah mengenali 
anda.
75

Katakanlah, “Aku berbicara dalam bahasa roh.” Iblis juga berbahasa roh.

“Aku bersorak-sorak.” Orang-orang pengikut Muhammad, orang-orang Budha, dan yang lainnya juga 
bersorak-sorak. Orang-orang Indian berteriak-teriak pada saat tarian ular. Paham? Tentu. Mereka semua 
melakukan hal yang sama. Kelompok-kelompok pemujaan, aliran-aliran itu dan yang lainnya berteriak-
teriak dan bersorak-sorak. Mereka bersorak dan berseru pada saat pertandingan baseball.

Tetapi ketika Kristus diidentifikasikan di dalam diri anda, mengidentifikasikan diriNya, maka anda 
serupa dengan Kristus. Di mana arti kata Kristen adalah menjadi serupa Kristus. Itulah tanda pengenal 
anda. Baiklah. Nah, dan karena Dia adalah tanda pengenal kita, maka kita seharusnya diidentifikasikan 
dengan Dia dengan hidup bagi Dia.

(140) Perhatikan, Allah sudah memiliki maksud tiga rangkap di dalam misteri rahasia yang besar ini. 
Allah, di dalam misteri rahasiaNya yang besar yang sudah Dia miliki sebelum dunia dimulai, Dia sudah 
memiliki  maksud  tiga  rangkap  di  dalamnya.  Dan  sekarang,  apa  yang  ingin  kita  bicarakan  pada  pagi  ini
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adalah, apakah maksud tiga rangkap itu? Paham? Sekarang, saya percaya dengan pertolongan Tuhan, Ia 
yang hadir, dan—Dia—Dia akan menunjukkannya kepada kita. Sekarang, jika Dia memiliki maksud tiga 
rangkap ini, kita ingin mengetahui apakah maksud tiga rangkap ini.

(141) Hal pertama adalah bahwa Allah ingin menyatakan diriNya kepada manusia.77

Dia tidak bisa melakukannya sebagai seorang Yehova Allah yang agung yang menutupi segala ruang, 
waktu, dan kekekalan. Dia tidak bisa melakukannya. Dia terlalu besar untuk pernah dinyatakan kepada 
manusia, karena itu akan menjadi terlalu misterius. Bagaimana mungkin Seorang yang agung itu yang 
tidak pernah ada awal, bahwa sesudah anda pergi melampaui perputaran dari ratusan dan jutaan dan 
milyaran tahun cahaya, dan terus masuk ke yang tidak terbatas, ke dalam kekekalan itu, dan seorang 
Makhluk yang agung yang sudah ada, dan tetap ada.

(143) Tetapi betapa Dia ingin melakukan, Dia menyukai masaNya sebagai Bapa, sebab Dia adalah 
seorang Bapa. Dan cara yang dapat Dia lakukan untuk mengekspresikannya hanyalah dengan menjadi 
seorang Anak manusia. Itulah alasan Yesus berulang-ulang mengatakan, “Anak manusia.” Nah, dulu 
mereka tidak tahu apa yang sedang Dia bicarakan, banyak dari antara mereka. Tetapi sekarang anda 
memahaminya? Dia ingin mengekspresikan diriNya. Itu adalah maksudNya, salah salah satu dari maksud 
tiga rangkapNya yang besar itu, adalah untuk mengekspresikan diriNya, mengindentifikasikan diriNya 
dengan makhluk manusia, untuk menyatakan diriNya di dalam Kristus.

78

(144) Kedua, untuk menjadi yang utama di tubuh orang-orang percayaNya, yaitu, Mempelai 
WanitaNya, supaya Dia hidup di dalam manusia.
79

(145) Nah, Dia bisa melakukan hal itu di dalam Adam dan Hawa, tetapi dosa memisahkan mereka, jadi 
sekarang harus ada suatu cara untuk mendapatkannya kembali. Oh, bukan main! Oh, ketika saya . . . Ini, 
ini begitu kaya bagi saya, bahkan hanya dengan merenungkannya saja. Paham? Mengertikah apa maksud 
Allah itu dulunya? Sekarang, kenapa dulu Dia tidak menjaga saja Adam dan Hawa untuk tetap seperti itu? 
Kalau tetap begitu maka Dia tidak akan pernah sanggup untuk mengekspresikan kepenuhanNya, 
atributNya sepenuhnya. Karena, Dia sudah bisa menjadi seorang Bapa di situ, itu benar, tetapi Dia juga 
adalah seorang Penyelamat. Anda berkata, “Bagaimana anda tahu Dia dulunya begitu?” Dia yang 
sekarang, karena saya sudah memiliki pengalaman itu. Paham, paham? Dia adalah seorang Penyelamat, 
dan Dia harus mengekspresikan hal itu, dan bagaimana Dia dapat melakukannya? Hanya melalui Kristus. 
Bagaimana Dia bisa menjadi seorang Anak? Hanya melalui Kristus. Bagaimana Dia bisa menjadi seorang 
Penyembuh? Hanya melalui Kristus. Nah, segala sesuatunya berakhir di dalam satu Pribadi Yesus Kristus 
itu. Oh, bukan main! Ketika saya—ketika saya . . .

80

(146) Ketika saya merenungkannya, saya—saya benar-benar melihat denominasi-denominasi 
menghilang dari permukaan, segala sesuatunya yang lain lenyap. Paham? Ketika saya melihat maksud 
besar Allah itu: menyatakan diriNya. Dan mengadakan, pertama-tama, dengan menyatakan diriNya di 
dalam Kristus, Kepenuhan Keallahan secara tubuh jasmani, dan kemudian mendatangkan Kepenuhan 
Keallahan di dalam tubuh jasmani itu kepada manusia sehingga Dia bisa menjadi yang utama, 
pengawasan, yang unggul.

81

(147) Yang satunya lagi, malam itu, jika anda belum memperoleh kaset itu, yang saya khotbahkan di 
sini pada satu malam, tentang “Seorang Tawanan Yesus Kristus.” Paulus, seorang tawanan! Paham? 
Ketika Allah mengambil anda menjadi tawananNya, maka anda tidak dapat berbuat apa-apa selain apa 
yang Roh katakan untuk dilakukan. Paulus, dengan semua intelektualnya yang hebat, dia mengajarkan . . 
. dia diajar oleh Gamaliel untuk menjadi seorang imam besar atau rabi pada suatu hari. Dan dia memiliki 
ambisi yang besar. Dia adalah seorang manusia cerdas yang hebat: wewenang yang besar, orang hebat 
di dalam bangsa itu. Tetapi dia harus mengorbankan seluruhnya, paham, untuk menjadi bagian dari 
Firman, untuk mengekspresikan Yesus Kristus. Dia tahu apakah itu yang harus diucapkan . . .

82

Dia memiliki ide untuk pergi ke suatu tempat, beberapa orang saudara sudah memanggil dia, tetapi 
dia dilarang oleh Roh untuk melakukan kehendaknya sendiri. Oh, andai—andai saja orang yang rohaninya 
setengah-setengah dapat menangkap hal itu! Paham? Dia dilarang untuk melakukan kehendaknya sendiri. 
Dia hanya bisa melakukan . . . “Roh melarangku.” Paham? Dia adalah seorang tawanan bagi Kristus.

(149) Kemudian, si tukang ramal ini pada suatu hari, yang dia tahu. Paulus tahu dirinya memiliki 
kuasa untuk mengusir setan itu, tetapi dia hanya bisa melakukannya ketika Allah menghendakinya. Hari 
demi hari wanita itu mengikuti dia terus, sambil berseru-seru kepadanya, tetapi pada suatu hari Roh 
memberi dia izin. Kemudian dia menemplaknya, roh yang ada di dalam wanita itu. Paham? Dia tahu apa 
artinya menjadi seorang tawanan.

83

(150) Musa, kecerdasan-kecerdasannya, dia harus membuangnya agar supaya menemukan Kristus, 
untuk menjadi seorang tawanan. Kemudian ketika Allah mendapati bahwa seluruh dunia mengalahkan dia 
padahal waktu itu dia adalah seorang yang sangat berkuasa, dan berdiri di Hadapan Tiang Api pada hari 
itu,  dia  didapati  benar-benar  terdiam.  Dia  bahkan  tidak  bisa—bahkan  dia  tidak  bisa  berbicara,  dia

84
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katakan. Allah memiliki seorang tawanan pada waktu itu. Paham? Anda tidak akan mencoba untuk 
menuruti pencarian anda sendiri. Maka Allah harus memberkati orang ini—memberkati dia dengan kuasa 
yang cukup supaya dia dapat pergi ke sana.

Dan dia katakan, “Tuhan, aku sudah memberitahu Firaun apa yang Engkau katakan, dan dia tidak 
mau melakukannya.”

Dia berkata, “Kalau begitu bawalah ini, tongkatmu,” Allah berbicara, itu adalah Firman Allah, “pergilah 
ke sana dan arahkanlah itu ke timur dan panggillah lalat pikat.” Dan lalat-lalat muncul menjadi ciptaan, 
karena Dia sudah memiliki seorang tawanan supaya Firaun tidak dapat menyuap dengan apa pun. Tidak 
ada seorang pun yang dapat memalingkan dia dengan cara apa pun. Dia adalah sepenuhnya seorang 
tawanan di dalam rantai Firman Allah, terikat sepenuhnya kepada DEMIKIANLAH FIRMAN TUHAN.

(153) Oh, seandainya Allah bisa mendapatkan tawanan-tawananNya yang seperti itu. Sekarang, itu 
adalah ketika Dia dapat mengekspresikan sebagai yang utama itu. Anda mengerti? Dia sudah 
mendapatkan manusia itu atau orang itu supaya dia tidak mengetahui apa pun selain Kristus. Anda 
mengerti yang saya maksudkan? Baiklah. Itulah yang kedua.

85

Pertama, untuk mengekspresikan diriNya sepenuhnya, Allah di dalam Kristus.

Kedua, untuk menjadi yang utama dengan hal ini di GerejaNya, yang adalah TubuhNya, Mempelai 
Wanita, sampai Dia bisa menjadi yang utama untuk mengekspresikan diriNya melalui mereka. Baiklah.

Dan yang ketiga, untuk memulihkan Kerajaan itu kepada posisinya yang benar yang dulu jatuh oleh 
dosa melalui Adam yang pertama, untuk kembali ke tempat di mana dulu Dia berjalan-jalan pada waktu 
senja yang sejuk itu bersama dengan umatNya, berbincang-bincang dengan mereka, bersekutu dengan 
mereka.

Dan sekarang dosa dan kematian sudah memisahkan mereka dari HadapanNya dan seluruh 
pengekspresianNya. Apakah anda membacanya? Sebelum dasar dunia untuk mengekspresikan semua 
atributNya, siapa Dia dulunya.

(158) Oleh karena itu, jika ada di sini penganut Trinitas yang mau melepaskan diri anda untuk 
beberapa saat saja, maka anda bisa melihat Bapa, Anak, dan Roh Kudus bukan sebagai tiga allah. Itu 
adalah tiga atribut dari Allah yang sama. Paham? Itu adalah pengekspresian. Bapa, Dia adalah—ingin 
menjadi seorang Bapa. Dia adalah Bapa, Dia adalah Anak, dan Dia adalah Roh Kudus. Dan Bapa dan Roh 
Kudus adalah Roh yang sama. Tidakkah anda mengerti? Anda memahaminya? Bukan tiga allah, Iblis 
memberitahukan hal-hal itu kepada anda untuk menjadikan anda seorang penyembah berhala. Paham? 
Itu adalah satu Allah yang diekspresikan di dalam tiga atribut. Sebagai Bapa, sebagai Penyelamat, 
sebagai Anak, sebagai Penyembuh, paham, adalah pengekspresianNya.

86

(159) Saya mau teruskan sedikit agar orang-orang yang mendengarkan di kaset akan mendapatkan 
pemikiran itu, supaya dapat melihat. Itu akan membawa saya mengitari, dan mengitari jam itu, untuk 
salah satu saja dari subyek-subyek tersebut. Tetapi saya harap saya membuat itu cukup jelas sehingga 
anda dapat melihat apa yang sedang saya tuju. Paham?

87

Allah, yang diekspresikan di dalam Yesus Kristus, yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, 
Kepenuhan Keallahan secara tubuh jasmani.

Nah, Kepenuhan Keallahan secara tubuh jasmani itu diam sepenuhnya di dalam GerejaNya, sebagai 
yang utama. Semua yang ada pada Allah, Dia curahkan ke dalam Kristus; dan semua yang ada pada 
Kristus dicurahkan ke dalam Gereja, orang percaya.

Bukan denominasi! Kita akan dapatkan hal itu dalam beberapa menit, dan itu akan membuangnya dari 
pikiran anda untuk selamanya. Paham? Memperlihatkan kepada anda apa yang menyebabkan hal itu 
dengan pertolongan Tuhan, jika Dia benar-benar akan mengizinkannya bagi kita.

(163) Apakah maksudNya sekarang? Mengekspresikan diriNya sebagai seorang Anak, paham, dan, 
sekarang, supaya di dalam Dia diam seluruh Kepenuhan Allah secara tubuh jasmani. Saya sudah 
mendapati Kolose terbuka di sini, tepat di hadapan saya. Paham? Bahwa, di seluruh Alkitab maka itulah 
yang menjadi maksud Allah itu. Lantas itu melalui Kehidupan Anak ini, salibNya, “Darah itu,” dikatakan di 
sini, “dari salibNya,” supaya Dia memperdamaikan bagi diriNya sebuah Tubuh, seorang Mempelai Wanita; 
yang adalah Hawa, Hawa yang kedua. Dan Allah memberikannya di dalam sebuah pralambang seperti 
yang Dia lakukan kepada Musa dan mereka yang lain. Hal yang sama yang Dia lakukan pada Adam dan 
Hawa, memberikan sebuah pralambang, bahwa mereka adalah Kristus dan Mempelai Wanita. Dia adalah 
Adam yang kedua; Gereja adalah Hawa yang kedua.

88

Dan sepanjang Hawa yang kedua berkompromi menentang Firman, bukankah ia melakukan hal yang 
sama yang telah Hawa lakukan? Mencoba mengatakan, “Yah, itu  kan  untuk  zaman  yang  lain.”  Dan  kita
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akan dapatkan hal itu dalam beberapa menit, apakah Dia mengatakan bahwa itu adalah untuk zaman 
yang lain atau tidak. Bagaimana mungkin itu adalah untuk zaman yang lain sedangkan Dia adalah sama 
kemarin, hari ini, dan selamanya?

Tetapi Allah sudah memaksudkan hal itu dan menyembunyikannya dari mata orang bijak dan pandai 
dan menyatakannya kepada bayi-bayi yang ditentukan, yang ditentukan untuk menerimaNya.

(166) Itulah alasannya, perhatikanlah di sepanjang zaman itu. Kapan saja Terang itu menerpa 
beberapa orang, mereka menepisNya dan memudarkanNya, dan para cerdik pandai yang hebat dan imam-
imam besar itu berdiri di sana, ada rabi-rabi dari para pengajar besar dan otoritas, seperti yang lain-
lainnya, seperti Nikodemus dan yang lainnya, orang-orang yang cemerlang dalam kesarjanaan, dan dia 
bahkan tidak bisa memahamiNya.

89

Dan ada imam-imam besar yang berdiri di sana, dan rabi-rabi yang diajar di dalam Firman itu. Oh, 
mereka mengetahuinya secara intelektual. Dan Dia berkata, “Kamu berasal dari bapamu, iblis, dan 
pekerjaan-pekerjaannya kamu lakukan.” Renungkan itu. Orang-orang yang kudus, anda tidak dapat 
menudingkan telunjuk anda soal hidup mereka, atau hidup bapa-bapa mereka, atau hidup nenek moyang 
mereka, atau hidup nenek moyang dari nenek moyang mereka. Seandainya hidup mereka tidak benar, 
maka mereka akan mati secara memalukan, mereka akan dilempari batu sampai mati. Tetapi di sini Yesus 
berdiri menyebut kelompok itu, “sekumpulan iblis,” orang-orang yang religius.

(168) Nah, oh, pewahyuan yang besar itu sekarang! Nah untuk memulihkan kekerabatanNya, untuk 
membawa kembali, sekarang, Dia harus membiarkan mereka terhilang. Anda mengerti itu? Dia harus 
membiarkan mereka berdosa, memberikan mereka kebebasan moral—Dia tidak dapat membuat mereka 
berdosa dan tetap menjadi Allah dan kemudian menghukum mereka atas sesuatu yang Dia buat untuk 
mereka lakukan.

90

Tetapi ketika Dia menempatkan manusia sebagai teman sekerja Dia, maka membiarkan manusia 
bertindak sebagai seorang yang mempunyai kebebasan untuk memilih, paham, hal yang sama yang sudah 
Dia tempatkan pada diri anda pada masa ini. Paham? Paham? Anda lakukan apa saja yang anda inginkan; 
anda adalah seorang yang bebas untuk memilih. Jadi oleh karena itu, kalau Dia sudah menempatkan yang 
pertama seperti itu, maka Dia harus menempatkan yang kedua juga seperti itu, Dia harus menempatkan 
setiap orang seperti itu, atau Dia sudah bertindak yang salah sejak awal mulanya. Paham? Tetapi setiap 
orang berada di atas dasar yang sama.

(170) Sekarang, perhatikan Dia. Dalam membawa hal itu kembali dan membiarkan manusia itu 
melakukan hal tersebut, dan tahu bahwa dia akan melakukannya, tahu bahwa dia akan melakukannya. 
Tetapi apa yang itu lakukan? Itu menampilkan atributNya sebagai seorang Juruselamat. Dan seluruh 
maksud itu kemudian ditinggalkan di dalam Yesus Kristus untuk menjadi Allah itu sendiri, untuk 
menanggung penghukuman dari HukumNya sendiri, kematian, untuk mati guna menebus sang isteri yang 
terhilang karena penolakan kepadaNya.
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Ketika Hawa berpaling dari Firman, dia berpaling dari pasangannya. Dan ketika gereja berpaling dari 
Firman kepada sebuah denominasi, ia menolak dan berbuat zinah dengan hikmat manusia duniawi, 
menolak otoritas Firman Allah. Itu terdengar jelas? Alkitab mengatakan melakukan perzinahan secara 
rohani . . . Setiap kata yang ada di dalam Alkitab yang ditolak atau jika ada penafsiran sendiri atasNya, 
itu mutlak penolakan dan melakukan perzinahan menentang Allah yang adalah Suami anda. Sebuah 
percabulan tidak pernah memasuki Kerajaan Surga, kita tahu itu. Paham? Sekarang, lihat, itulah yang 
Hawa lakukan pada awal mulanya.

(172) Sekarang, perhatikan lagi. Sekarang, apakah maksud tiga rangkap itu? Memanifestasikan 
diriNya di dalam Yesus Kristus; untuk masuk ke Tubuh itu, oleh Yesus Kristus, untuk menjadi yang utama; 
untuk (apa?) memulihkan Eden kembali, membawa kembali yang sudah hilang itu. Hanya itulah dulunya 
yang sudah berada di luar tempatnya. Semua hal yang lainnya yang merupakan milikNya berada pada 
tempatnya.
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Tetapi Dia harus membiarkan—menempatkan manusia untuk bebas memilih supaya jatuh, supaya Dia 
menjadi seorang Penyelamat untuk menampilkan apa yang ada di dalam diriNya, paham, atributNya 
sebagai Juruselamat. Sesuatu harus hilang, dan hal itu juga sehingga manusia jatuh dan terhilang, Dia 
menjadi Penyelamat atas hal itu, mengambil hukumNya sendiri. Dan Dia tidak dapat melakukannya 
sebagai Yehova yang agung yang menutupi segala ruang, waktu. Nah, Dia tidak dapat melakukannya, 
dan Dia harus menjadi seorang manusia. Dan Dia menempatkan kekerabatan dengan manusia yang sudah 
terhilang itu, amin, dan menjadi seorang manusia, Allah menjadi daging.

Haleluya. Dikiranya saya gembira secara emosi, padahal tidak. Sesuatu yang di dalam!

(175) Allah yang dijadikan dari Allah dan menjadi saya, untuk menempatkan dosa saya kepada Dia, 
supaya  Dia  menjadikan  saya  Dia,  amin,  kembali  ke  maksud  besarNya  mengenai  anak-anak  laki-laki  dan
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perempuan Allah, sebab Dia adalah seorang Bapa yang kekal. Atribut itu ada di dalam Dia, paham, 
sehingga harus ditampilkan.

Sekarang, mengertikah seluruh maksud tiga rangkap itu? Lihat, untuk mengekspresikan diriNya, Dia 
ingin menjadi . . . Nah, dunia sudah hilang, sekarang Dia harus mengekspresikan diriNya di dalam seorang 
Manusia untuk menjadi seorang Penyelamat melalui Darah pendamaian salibNya. Sekarang, Dia harus 
menjadi itu supaya mati, supaya menyelamatkan dan untuk mendatangkan diriNya kembali ke dalam 
Gereja untuk menjadi yang utama di dalam GerejaNya.

(177) Sekarang, ingat, itu tidak dapat dan tidak akan, dan tidak akan pernah, dan tidak pernah 
merupakan sebuah denominasi. Dia harus menjadi yang utama dan Dia adalah Firman. Amin. Bagaimana 
mungkin ada kredo disuntikkan ke situ? Itu adalah . . . Itu membuat gereja menjadi seorang pelacur 
dengan menerima kata-kata manusia, ataupun kredo, atau denominasi mana pun. Itu dengan cepat 
ditandai, di Wahyu 17, sebagai seorang sundal dan para pelacur: Gereja Roma Katholik merupakan si 
sundal dan Protestan merupakan pelacur-pelacur. Itu sejelas orang membacanya. Kita sudah 
menyelesaikan tentang Zaman-zaman Gereja, dan anda bisa mengerti hal itu di kaset-kaset itu jika anda 
menginginkannya. Tepat. Dan apa pun yang menggabungkan dirinya dengan suatu kredo yang di luar 
Alkitab adalah seorang sundal dalam pandangan Allah. Melakukan hal yang sama yang pernah dilakukan 
oleh Hawa: menjauh dari Firman, yang adalah Kristus. Oh, astaga. Baiklah.
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(178) Sekarang, kita melihat misteriNya yang sudah Dia sembunyikan di dalam pikiranNya sebelum 
dasar dunia ada. Sekarang, maukah anda membaca sedikit tentang hal ini? Mari membacanya saja. 
Apakah anda punya banyak waktu? Kita akan—kita akan membacanya. Sekarang, mari semuanya menuju 
ke Kitab Efesus untuk sebuah pembacaan, dan mari mulai dengan Efesus pasal 1, untuk dibaca. Dan 
sekarang, sebagaimana pelajaran sekolah Minggu ini berjalan terus, dalam hal tiga rangkap manifestasi 
Kristus, mari membacanya.
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Dari Paulus, rasul Yesus Kristus oleh kehendak Allah, . . .

Sekarang, perhatikan, itu tidak dialamatkan kepada dunia, tetapi:

. . . kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus.

(180) Bagaimana anda masuk ke dalam Yesus Kristus? Bergabung dengan gereja? Oleh sebuah 
Kelahiran! “Oleh satu Roh,” I Korintus 12, “kita semua dibaptiskan ke dalam satu Tubuh.” Paham?
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Baiklah, itulah orang-orang yang dia bicarakan di situ. Itu tidak dialamatkan kepada orang-orang 
dunia. Kita tidak dapat membicarakan hal ini kepada orang berdosa, karena dia tidak tahu-menahu 
tentang hal itu. Paulus tidak mengalamatkannya kepada orang-orang berdosa. Dia berkata, “Ini adalah 
untuk kelompok yang ada di dalam Kristus Yesus.”

Kasih karunia dan damai dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai 
kamu.

Terpuji lah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah 
mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani  di tempat-tempat Surgawi di 
dalam Kristus.

(di mana itu?)

(182) “Tempat-tempat Surgawi.” Oh, sungguh saya berharap mempunyai waktu! Saya sudah 
menandainya di sini di Alkitab saya, tentang tempat-tempat Surgawi, apakah tempat-tempat Surgawi 
itu? Tempat-tempat Surgawi, sebentar saja, adalah “posisi orang-orang percaya di dalam Kristus,” 
paham, “di manakah posisi orang percaya di dalam Kristus, di tempat-tempat Surgawi.
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Menurut pilihanNya atas kita . . .  . . . memilih kita di dalam Dia 
sebelum dasar dunia dijadikan . . .

(dengarkan baik-baik)

Kapankah Dia memilih kita? Sebelum dasar dunia, ketika misteri besarNya disembunyikan, rahasia 
besarNya . . . Dia memilih kita di dalam Kristus sebelum dasar dunia.

. . . supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapanNya di dalam  kasih,(apa?)

Yang telah  menentukan kita kepada pengadopsian sebagai anak-anak oleh Yesus 
Kristus bagi diriNya sendiri, menurut kerelaan kehendakNya.

(apa?)

(184) “Yang ditentukan!” Di situlah misteri itu. Dia, sebelum Kristus atau apa pun yang lain pernah 
ada di muka bumi, anda melihat misteri besarNya, bahwa Dia memilih Mempelai Wanita, tahu bahwa Hawa 
akan jatuh dari ketidakpercayaan terhadap Firman, tahu bahwa dia akan jatuh, tetapi Dia sudah hendak 
memilih seorang Mempelai Wanita yang tidak akan jatuh, yang akan berpegang kepada Firman itu tanpa 
mempedulikan apa yang dunia katakan tentangNya. Mereka akan berpegang pada Firman itu. Mereka 
ditentukan  untuk  berada  di  sana.  Pengadopsian  anak-anak  oleh  Yesus  Kristus  yang  telah  menentukan
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Gereja kepada posisi yang mulia dan yang besar itu.

(185) Sekarang, anda melihat rahasiaNya? Untuk apa? Untuk memulihkan kejatuhan Hawa, karena dia 
adalah sebuah pralambang Gereja yang diperlihatkan terlebih dahulu. Dan sekarang perhatikan, ketika 
Allah membedah lambung Adam dan mengeluarkan Hawa melalui daging dan darah Adam sendiri, dan 
memisahkan roh Adam dari maskulin dan feminin, untuk yang feminin ditempatkan ke Hawa, mengambil 
rusuk itu dari lambungnya dan dari situ dijadikan Hawa; maka Allah melakukan hal yang sama, mengambil 
Darah dan air itu keluar dari lambung Kristus. Dan Kristus adalah Firman, dan mengambil Firman itu dan 
menjadikan GerejaNya, Hawa; paham, kembali kepada diriNya lagi yang ditebus oleh Darah yang keluar 
dari TubuhNya. Anda melihatnya sekarang?
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Misteri besar Allah tersingkap, yang sudah tersembunyi sejak dasar dunia, tetapi yang sudah 
memperlihatkannya terlebih dahulu di sepanjang zaman-zaman tersebut. Sekarang, perhatikan. Kita 
mengetahui bahwa Dia telah melakukan hal itu. Dan di sini di Efesus, dan di banyak tempat yang lain, 
tetapi itu akan cukup untuk memberikan kepada anda . . . Sekarang, di sepanjang zaman-zaman 
tersebut Dia sudah membentangkan misteri ini dengan perlahan-lahan. Dapatkah anda mengerti 
sekarang? Nah, di sepanjang . . .

(187) Bagaimana Dia dulu? Apa yang terjadi pada pralambang yang sudah diperlihatkan terlebih dulu 
itu? Dia membedah lambungnya Adam dan mengambil sebagian dagingnya, yang adalah Adam, untuk 
menjadikan Hawa. Mempelai Wanita harus menjadi Firman, sebab Dia adalah Firman. Ia tidak dapat berdiri 
di atas kredo-kredo. Ia tidak bisa berdiri di atas denominasi. Ia tidak bisa berdiri atas dasar tingkah-laku 
yang baik. Ia harus berdiri di atas Firman saja, karena Ia adalah bagian dariNya. Ia diambil dari Kristus. 
Paham?
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(188) Dan untuk memastikan bahwa seluruh Pengangkatan itu sekarang; Luther adalah sebagian, 
Wesley adalah sebagian, para nabi adalah sebagian. Jika mereka adalah—bukan sebagian . . . Persis di 
dalam pewahyuan itu di mana mereka itu dulu sedang membentuk tubuh itu, kaki, jari-jemari, lengan, dan 
seterusnya, sampai ke Kepala (tentang itu akan kita dapatkan nanti dalam beberapa menit), paham, hal 
itu menjadikan keseluruhan Pengangkatan. Itu adalah Tubuh Firman, yang adalah Kristus. Amin!
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Di luar itu, anda binasa. Saya tidak peduli sebaik apa pun anda, atau apakah hubungan anda, atau 
apakah persekutuan anda sekarang, atau apakah organisasi anda, anda binasa kalau di luar dari Firman 
itu yang seharusnya ada di dalam diri anda.

(190) “Jika kamu tinggal di dalam Aku, Firman, FirmanKu tinggal di dalam kamu, maka mintalah apa 
yang kamu kehendaki.” Karena anda dan Firman adalah sama. Dia sebagai yang utama. Dia sudah 
memperoleh kepemimpinan itu. Anda adalah—anda adalah seorang tawanan bagi Dia. Dunia sudah mati. 
Anda tidak memiliki apa-apa lagi . . . Anda lihat orang-orang yang lain itu hidup semau mereka sendiri, 
namun demikian anda tidak melakukannya lagi. Anda adalah seorang tawanan; anda diberikan kuk 
bersama dengan Dia. “KukKu adalah ringan.” Diberikan kuk bersama dengan Kristus, dengan FirmanNya. 
“Aku hanya melakukan apa yang . . . menyenangkan Bapa. Dan jika kamu tidak percaya bahwa Aku 
adalah dia, maka percayalah Firman.” Begitu sempurna! Perhatikan.
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(191) Perhatikan sekarang, di sepanjang zaman-zaman itu, Dia sudah berangsur-angsur memaparkan 
hal ini, dengan perlahan-lahan membentangkan misteri itu melalui para nabi dan melalui pralambang-
pralambang itu. Sekarang, kita bisa terus saja dengan hal itu, dan, mengekspresikan diriNya.
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Dia mengekspresikan diriNya di dalam Musa. Lihatlah Musa. Dilahirkan pada masa penganiayaan anak-
anak. Dia dilahirkan untuk menjadi seorang pembebas. Dia disembunyikan di dalam peti pandan persis 
seperti Yesus yang dibawa ke Mesir. Dia keluar; dia naik ke atas gunung, turun kembali dengan membawa 
Sepuluh Perintah itu.

Yesus naik ke atas gunung, khotbah pertamaNya, khotbah di atas gunung itu, turun kembali dengan 
Sepuluh Perintah itu. “Kamu sudah mendengarkan itu pada masa yang lalu, 'Jangan berbuat cabul.' Aku 
berkata kepadamu, barangsiapa memandang seorang wanita dan mengingininya dalam hatinya sudah 
berbuat cabul dengannya.” Sang Pemberi hukum, Imam, Raja, Pemimpin, persis sama!

(194) Dia mengekspresikan diriNya di dalam Yusuf, dilahirkan di antara denominasi, saudara-
saudaranya. Mereka membenci dia tanpa alasan karena dia adalah seorang yang rohaniah. Dia mendapat 
penglihatan-penglihatan. Allah menyertai dia. Dia bisa menafsirkan mimpi-mimpi, dan saudara-saudaranya 
membenci dia. Dia dijual untuk semua—oleh saudara-saudaranya dengan harga hampir 30 keping perak 
persis seperti Dia yang dijual oleh Yudas Iskariot, salah seorang dari saudara-saudaraNya, dengan harga 
30 keping perak. Dia dibuang ke dalam lubang dan dikira sudah mati. Itu benar. Ayahnya dan mereka 
diberitahu bahwa dia sudah mati. Dan dilemparkan ke dalam lubang ini, diangkat dan naik menjadi tangan 
kanan Firaun.
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Dia begitu menderita di penjara bawah tanah  itu,  dan—dan  di  situ  dua  orang  diselamatkan  .  .  .  Si
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juru minum dan si juru roti, salah satu dari keduanya binasa dan satunya lagi selamat, tepatnya. Dan si 
juru minum itu . . . Satu di antaranya binasa dan satunya diselamatkan. Sama seperti di atas salib itu, 
ketika Dia ada di dalam rumah penjaraNya, dipakukan di salib itu bagi dosa-dosa kita, menjadi seorang 
tawanan, seorang penyamun binasa dan yang satunya diselamatkan. Lihat, cocok sekali.

(196) Kemudian dia menjadi tangan kanan Firaun, raja itu, bahwa dia bermimpi dan mendapatkan 
penglihatan di mana dia akan duduk di kaki raja, dan semua wewenang di Mesir diberikan kepadanya. 
Penglihatannya harus terjadi. Dia mungkin sudah mempelajarinya berulangkali selama dia berada di dalam 
penjara sana, jambangnya tumbuh, dan seterusnya, tetapi dia mempelajari bahwa suatu hari nanti 
penglihatannya pasti terjadi.
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Meskipun itu tertunda, itu harus terjadi! Seperti yang saya katakan tadi malam, atau malam 
sebelumnya, Rabu malam pada kebaktian di sini. Lihat, itu harus terjadi. Ketika Allah berkata demikian, itu 
harus terjadi. Itu adalah pembuktian yang benar dari seorang nabi, dan itu harus terjadi, karena itu 
adalah Firman Allah.

(198) Dan Firman hanya datang kepada para nabi. Arti dari kata nabi adalah seorang penyingkap 
Firman Ilahi yang tertulis, sama artinya dengan seorang penubuat, paham, atau pelihat. Perhatikan 
bagaimana pelihat itu ketika, anda tahu, dia sedang tampil, dia dengan nyata dibuktikan benar oleh 
penglihatan tersebut dan itu terjadi. “Jika ada seorang yang adalah nabi, hendak berbicara kepadamu 
dan memberitahukan hal-hal tertentu yang akan datang, dan jika perkataannya itu tidak terjadi, maka 
jangan dengarkan dia. Tetapi jika perkataannya itu terjadi, maka Aku menyertai dia. Kamu harus takut 
kepadanya, karena Aku menyertai dia.” Paham? Itu tepat. Di situlah pembuktian yang benar itu. Di 
situlah, di mana anda tahu apakah itu benar atau tidak benar.
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Allah sedang berbicara kembali melalui FirmanNya kepada umatNya, melalui manusia. Lihat, Allah 
hanya berbicara melalui manusia. “Akulah pokok, kamu adalah ranting-rantingnya.” Pokok tidak 
mengeluarkan buah. Ranting-rantingnya yang mengeluarkan buah dari pokok itu. Perhatikan, sudah selalu 
begitu caranya.

(200) Nah, kemudian kita mendapati Yusuf, bahwa ketika tidak ada seorang pun dapat menjamah 
atau datang kepada Firaun tanpa terlebih dahulu menemui Yusuf. Tidak ada seorang pun yang dapat 
datang kepada Bapa kalau tidak melalui Anak. Dan ketika Yusuf meninggalkan takhta, mereka meniupkan 
sangkakala-sangkakala, “Setiap lutut bertelut! Yusuf sedang datang!”
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Glori! Suatu hari nanti setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku, ketika Dia 
meninggalkan takhta BapaNya, paham, untuk tampil. Setiap orang akan memberikan kesaksian bahwa Dia 
adalah Anak Allah. Kalau anda tidak . . . Sudah sangat terlambat pada waktu itu. Lakukanlah itu 
sekarang.

(202) Sekarang, kita melihat bahwa melalui pralambang-pralambang itu. Kita bahkan bisa mengambil 
contoh tentang Daud, seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, meninggalkan takhtanya, 
ditolak oleh rakyatnya sendiri, naik ke atas gunung yang sama, Gunung Zaitun, sebagaimana dia akan 
pergi ke penjaranya. Dia akan pergi ke rumah penjaranya karena dia ditolak saudara-saudaranya dan 
rakyatnya sendiri. Dia naik ke sana dan menangis. Itu adalah Roh Kristus di dalam dirinya yang ditolak 
ketika dia memandang ke Yerusalem dan menangis dan berkata, “Yerusalem, oh betapa seringnya Aku . . 
.” Seorang raja yang ditolak. 800 tahun kemudian, Anak Daud itu berdiri di Yerusalem, di atas sana di 
atas Yerusalem, ditolak, dan menangisi Yerusalem dan berkata, “Sekarang, waktumu telah tiba.” Itu 
benar. Paham?
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(203) Semua hal itu melambangkan Dia, hanya di dalam pralambang, namun demikian misteri itu 
tersembunyi. Orang-orang itu tidak mengetahui apa yang dulu sedang mereka lakukan. Mereka hanya 
tahu bahwa mereka dipimpin oleh Roh untuk melakukan sesuatu. Nah, menyembunyikannya di hari-hari 
terakhir bagi pewahyuan yang besar itu. Tetapi, mengekspresikannya, mengekspresikan diriNya di dalam 
Musa, dan Daud, dan Yusuf, dan Elia dan seterusnya. Anda . . . kita bisa mengambil tiap-tiap nabi itu 
dan mengungkapkan tentang hidup mereka dan memperlihatkannya mengekspresikan Yesus Kristus 
secara sempurna, tepat, namun tidak pernah memberikan rahasiaNya secara penuh, menunggu untuk 
menyatakannya pada hari-hari terakhir seperti yang Dia janjikan, menunggu untuk itu dimengerti 
sepenuhnya, paham, sebelum Dia dapat mengekspresikannya, andaikata Dia dulu sudah memberitahukan 
seluruh hal.
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Karena Alkitab dituliskan di dalam misteri-misteri. Yesus bersyukur kepada Bapa atas hal itu, paham, 
bahwa Itu dituliskan di dalam misteri-misteri.

(205) Sekarang, Kedatangan Tuhan ada di dalam misteri. Kita tidak tahu kapan Dia akan datang, 
bagaimana Dia akan datang, tetapi kita tahu bahwa Dia akan datang. Paham? Dan demikianlah dulunya 
semua misteri Allah itu menantikan bagi akhir zaman ini. Sesudah itu diselesaikan maka Dia menyatakan, 
Dia memperlihatkan  apa  yang  sudah  Dia  kerjakan.  Oh,  bukan  main!  Kalau  dulu  misteriNya  tidak  pernah
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diberikan secara penuh.

Itu adalah seperti yang ini, membandingkan Ketujuh Meterai. Nah, ketika Allah memakai Martin Luther 
bagi yang mendatang itu, bagi gereja yang pertama itu atau zaman gereja itu, dan ketika Dia memakai 
John Wesley, dan Dia mengemukakannya secara berangsur-angsur dan menyatakan di dalamnya zaman 
gereja itu, ketika kita . . . ketika itu ditelusuri kembali di dalam Alkitab sekarang dan menemukannya. 
Tetapi pada hari-hari terakhir, alasan itu adalah suatu hal yang sangat dahsyat, di mana Dia 
mengucapkannya di sini dan memperlihatkan Ketujuh Guruh itu dan majalah “Look” dan “Life” . . .

(207) Majalah “Life” itu, memuat lingkaran awan dan cahaya itu di mana mereka tidak dapat 
memahami dan masih tidak mengetahuinya, tetapi di sini memberitahukan, “Pergilah ke sana dan 
nantikanlah bagi misteri-misteri ini untuk disingkapkan,” dan di sinilah berbulan-bulan sebelum itu terjadi, 
dan kemudian itu terjadi persis sebagaimana yang sudah Dia katakan bagaimana itu akan terjadi. 
Sudahkah anda perhatikan di foto itu? Bahkan Malaikat yang di sebelah kanan itu, ketika Dia 
diwujudnyatakan, turun, dengan sayap-sayapNya ke belakang dan kepalaNya menoleh ke samping, di 
situlah itu tepat ada pada foto itu. Berbulan-bulan sebelum itu terjadi, sudah diberitahukan di sini, 
bahwa, “Dia akan mengumpulkan Tubuh orang-orang percaya itu bersama-sama; untuk menyingkapkan, 
mengumpulkan hal-hal yang tak menentu itu.”
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(208) Di sinilah muncul Luther. Dia hanya memberitakan pembenaran, benar-benar memukul di zaman 
itu. Dia tidak tahu apakah zaman tersebut. Di sinilah muncul Wesley. Dia memukul di zamannya. Paham? 
Banyak yang palsu itu berasal darinya. Gereja-gereja yang lain bangkit. Dan di sinilah muncul 
Karismatik/Pentakosta, memukul. Mereka berorganisasi dan langsung kembali lagi kepada maut; 
sebagaimana kita akan masuk ke situ dalam beberapa menit, langsung kembali ke “maut.”
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Dan kemudian, datanglah pewahyuan tentang misteri-misteri untuk menyingkapkan tentang semua 
yang sudah berlangsung itu, dari manakah doktrin-doktrin kecil ini, seperti Luther yang menghasilkan 
katekisasi dan lain sebagainya; dan Wesley menghasilkan ini, itu, dan yang lainnya, dan juga hal-hal 
lainnya ini; dan Karismatik/Pentakosta menghasilkan organisasi, sama saja, dan baptisan “Bapa, Anak, 
dan Roh Kudus” dan yang lainnya, tidak tahu apa bedanya, karena . . . Kemudian datang kembali di hari-
hari terakhir dan mengangkat semua misteri ini dan dengan jelas menjelaskannya, menyingkapkannya. 
Kenapa? Itu semua pada hari-hari terakhir ketika misteri besar ini yang sudah Allah miliki di dalam hatiNya 
sedang disingkapkan.

(210) Apakah anda memahaminya? [Jemaat berkata, “Amin.”—Ed.] Jika anda tidak mengerti, kembali 
dengarkan ke kaset ini lagi. Saya tidak tahu berapa lama lagi saya akan tetap bersama-sama dengan 
kalian. Ingat, ini adalah Kebenaran dari DEMIKIANLAH FIRMAN TUHAN. Itu adalah Kebenaran. Itu adalah 
Kitab Suci.
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Seperti ketujuh misteri dari Ketujuh Meterai terakhir, misteri-misteri darinya. Meterai-meterai sudah 
dibuka, dan setiap zaman sudah berlangsung, dan di situ mereka meninggalkan banyak hal yang terserak. 
Dan Allah, tidak menghendaki itu terserak, Dia datang kembali dan mengangkat hal-hal itu, doktrin-
doktrin yang sudah mereka mulai itu, dan mengemukakannya dan menyingkapkan seluruh hal itu, hal 
yang sama yang sedang Dia lakukan sekarang ini dalam menyingkapkan misteri tentang Kristus, 
bagaimana Dia adalah maksud tiga rangkap Allah bagi Gereja! Oh, bukan main! Menampilkan Dia ke luar; 
menyingkapkan!

(212) “Menyingkapkan,” kamus Webster mengatakan, “Memberitahukan. Memberitahukan, dan secara 
khusus,” Webster katakan, “di dalam Kebenaran Ilahi,” itulah arti kata penyingkapan. Penyingkapan, itu 
adalah cara Kristus menyatakan diriNya kepada GerejaNya.
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Sekarang, kita mau mengatakan, “Nah, Saudara Branham, anda sedang mengatakan ini.” Nah, kita 
tidak akan mengatakan, katakan saja begini.

Sekarang, perhatikan, Dia menyatakan diriNya kepada Petrus. Nah, jika anda mau menandai ini, dan 
kita . . . Jika anda mau membacanya, kita akan . . . Kita akan membacanya, jika anda mau, di Matius 
16:15 dan 17. Saya akan mengutipnya. Ketika Dia turun dari Gunung Transfigurasi Dia berkata, “Kata 
orang, siapakah Anak manusia?”

(215) “Beberapa orang mengatakan, 'Oh, mereka mengira Engkau adalah Elia,' dan beberapa 
mengatakan 'Engkau adalah salah satu dari para nabi, Yeremia atau seorang dari mereka.'” Tetapi bukan 
itu yang Dia tanyakan.
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Dia berkata, “Menurut kamu siapakah Aku ini?” Nah, di situlah gereja yang sedang Dia ajak bicara. 
Paham?

“Apa yang orang pikir tentang Aku?”

Pada masa ini, “Dia adalah seorang filsuf; keagamaan sosial ini.  Dia  adalah  seorang  yang  baik.  Kita
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percaya pengajaranNya benar. Itu adalah subyek untuk dihidupi. Saya rasa itu akan membuat kita 
menjadi lebih baik jika kita menjalankannya. Kita seharusnya memiliki gereja-gereja kita, dan seterusnya.” 
Itulah Santa Klaus, seperti kisah Santa Klaus.

Itu bukan ekspresi dari suatu gereja sehingga kita seharusnya mengekspresikan sesuatu. Itu adalah 
sebuah kehidupan di mana bukan diri anda yang hidup, tetapi Dia masuk ke dalam anda dan hidup oleh 
diriNya, dan anda menjadi seorang tawanan atas segala macam kecerdasan manusia. Anda dipimpin oleh 
Roh. Dan bagaimana anda tahu?

(219) Sekarang, anda berkata, “Saya tahu saya hilang pikiran. Mungkin seseorang yang hilang pikiran 
yang melakukan hal itu.”
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Tetapi jika anda memiliki pikiran Kristus, Kristus mengekspresikan diriNya melalui anda. Memperlihatkan 
bahwa itu adalah Dia dan bukan—anda tidak kehilangan pikiran anda.

Beberapa orang berada di bawah ilusi-ilusi tentang hal-hal yang berlangsung dan menjadi gila. Yah, 
itu, kita tahu itu salah. Itu adalah iblis yang mencoba untuk meniru hal yang sesungguhnya sebelum itu 
ada di sini. Paham? Selalu ada sesuatu yang palsu. Paham?

Tetapi seorang manusia yang sejati adalah seorang yang kehilangan pemikiran-pemikirannya sendiri 
dan pikirannya sendiri, bukan berpikir secara buta seperti itu. Tidak tuan. Anda berpikir dengan indera-
indera anda yang benar dan Kristus mengambilalih anda dan mengekspresikan diriNya. Dan sekarang, bagi 
dunia anda adalah seorang yang gila.

Nah, jika anda gila, maka anda memang benar-benar gila, maka tidak ada apa pun, Iblis tidak dapat 
mengendalikan anda sepenuhnya. Dia akan membuat anda melakukan segala sesuatu yang bertentangan 
dengan Firman ini.

Tetapi ketika Kristus mengambilalih anda, Dia akan mengekspresikan Firman itu sepenuhnya, karena 
itu adalah Dia. Dia adalah Firman. Paham? Dan kemudian anda dapat melihat pengekspresian Kristus, 
bukan semacam ilusi, tetapi seorang Kristus yang asli, mengekspresikan diriNya sepenuhnya melalui anda. 
Sungguh indah!

(225) Sekarang, perhatikan. Dia berkata, “Menurutmu siapakah Aku ini?” Dia sedang bertanya kepada 
Gereja, 12 muridNya. Dari jutaan orang yang ada di zaman itu, Dia bertanya kepada yang 12 belas itu, 
GerejaNya.
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Dari jutaan orang yang ada di zaman Nuh, Dia bertanya kepada 8 orang. Uh-huh. Paham?

Dan Dia berkata, “Sebagaimana pada zaman Nuh, demikianlah kelak kedatangan Anak manusia, 
paham, di mana 8 orang diselamatkan.”

Saya tidak katakan akan ada 8 orang yang diselamatkan sekarang ini. Nah jangan sampai salah 
menangkap hal itu. Saya tidak pernah mengatakan begitu. Saya tidak tahu berapa banyak yang akan 
diselamatkan di . . . di saat yang terakhir untuk—untuk mengangkat kelompok kecil itu. Itu akan 
merupakan sebuah kelompok kecil, saya mau beritahukan itu kepada anda. “Karena sesaklah pintu dan 
sempitlah jalan, dan sedikit orang yang mendapatinya.”

(228) Tetapi ketika Tubuh yang agung yang diperdamaikan dari semua zaman-zaman itu tampil, 
maka, di situlah akan ada sebuah kerumunan orang yang banyak. Wahyu 7 mengekspresikannya: “suatu 
kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya” yang tampil dari seluruh zaman-zaman 
itu, mereka yang sudah berjalan di dalam Terang Alkitab sejauh Itu dinyatakan kepada mereka. Dan 
sekarang, kita tahu bahwa Wesley memiliki Terang yang lebih dibandingkan yang dimiliki oleh Luther. Kita 
tahu Karismatik/Pentakosta lebih bersinar daripada Wesley. Paham? Tentu saja demikian.
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Karena itu berangsur-angsur dibentangkan seperti yang dulu terjadi di zaman para nabi dan 
seterusnya hingga itu dinyatakan secara sempurna, Keallahan secara tubuh jasmani di dalam Kristus.

Dan sekarang, Kristus di dalam Gereja benar-benar sedang dinyatakan. Seluruh hal itu adalah 
pewahyuan Allah untuk membawa Hawa kembali ke posisinya yang benar lagi bersama dengan suaminya. 
Perhatikan, dan Allah adalah Suami dari Gereja, dan Gereja adalah Mempelai WanitaNya.

(231) Nah, Petrus, ketika dia menyebut, mengatakan, “Engkau adalah Kristus, Anak Allah yang 
Hidup.”
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Sekarang, perhatikan, “Diberkatilah engkau, Simon bin Yunus, berkata, yang artinya ”anak Yunus.“ 
Paham? ”Diberkatilah engkau, sebab bukan darah dan daging yang menyatakan ini kepadamu. Kamu tidak 
pernah mempelajarinya dari sekolahan. Tetapi BapaKu yang di Surga sudah menyatakannya kepadamu.“ 
Perhatikan apa yang Dia katakan kepadanya, ”Di atas batu karang ini . . .“ Itulah Petrus, benih Allah 
yang ditentukan yang sudah menerima Terang ini dan yang diberikan kunci-kunci ke Kerajaan itu. ”Di atas
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batu karang pewahyuan siapakah Yesus Kristus,“ Dia adalah Allah yang dimanifestasikan sepenuhnya. ”Di 
atas batu karang ini . . .“ Bukan di atas Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan Dia menjadi Pribadi yang kedua. 
”Di atas batu karang ini Aku akan mendirikan GerejaKu, dan gerbang-gerbang neraka tidak akan pernah 
mengguncangkanNya, tidak akan pernah menguasaiNya. Paham? Aku akan mendirikan GerejaKu di atas 
batu karang ini,“ pewahyuan Yesus Kristus.

(233) Lihat, Kristus di dalam diri anda menjadikan Dia pusat Kehidupan pewahyuan. Paham? 
Kehidupan Kristus di dalam anda menjadikan Dia pusat pewahyuan. Kristus di dalam Alkitab, menjadikan 
Alkitab sebuah pewahyuan Kristus yang lengkap. Kristus di dalam anda menjadikan anda pewahyuan 
yang lengkap dari seluruh hal itu. Mengertikah apa yang sedang Allah coba untuk dilakukan?
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Kalau begitu apakah kelahiran baru? Anda berkata, “Yah, Saudara Branham, apakah kelahiran baru?” 
Itu adalah pewahyuan Yesus Kristus secara pribadi kepada anda. Amin. Paham? Bukan anda bergabung 
dengan suatu gereja, anda berjabat tangan, atau anda sudah melakukan sesuatu yang berbeda, anda 
mengucapkan suatu kredo, anda berjanji untuk hidup melalui suatu kode aturan-aturan. Tetapi Kristus, 
Alkitab, Dia adalah Firman yang disingkapkan kepada anda. Dan tidak peduli apa yang dikatakan oleh 
siapa pun, apa yang terjadi, itu adalah Kristus. Gembala, imam, siapa pun itu. Itu adalah Kristus di dalam 
anda. Itu adalah sebuah pewahyuan bahwa Gereja dibangun di atasnya.

(235) Anda berkata, “Yah, aku adalah Lutheran. Aku adalah Baptis. Aku adalah Presbyterian.” Hal itu 
tidak berarti apa-apa, tidak berarti [Saudara Branham mengetuk-ngetukkan jari-jarinya—Ed.] bagi Allah, 
sedikitpun tidak, bukan dengan mengetuk-ngetukkan jari anda.
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Apakah itu? Itu adalah Kristus yang disingkapkan, dan Dia adalah Firman. Dan ketika Firman 
disingkapkan, Ia mengekspresikan diriNya. Paham? Itulah maksud Allah bagi Yesus Kristus, adalah untuk 
mengekspresikan diriNya, untuk mengambil hukum-hukumNya dan hidup oleh hukum-hukumNya, dan 
menggenapkan hukum tauratNya melalui kematian. Kristus, Allah mati di dalam daging agar menghukum 
dosa di dalam daging supaya Dia mendatangkan bagi diriNya seorang Mempelai Wanita yang penuh 
kemuliaan bagi diriNya, yang ditebus kembali, yang hanya akan percaya kepada Firman Allah dan tidak 
menukarNya, seperti yang dilakukan oleh Hawa, demi konsep-konsep intelektual manusia. Anda 
memahaminya? Itu adalah idenya Kristus. Itu adalah idenya Allah. Kelahiran baru menyingkapkan hal ini.

(237) Dan jika seseorang berkata bahwa dia dilahirkan kembali dan mencoba menempatkan janji-janji 
Kristus di zaman akhir ini ke zaman yang lainnya, menjadikanNya Kristus yang kemarin, dan bukannya 
yang hari ini, maka orang itu atau manusia itu sudah berada di dalam sebuah khayalan oleh Setan. Dan 
jika manusia itu mengatakan bahwa dia percaya hal itu, dan itu tidak memanifestasikan dirinya melalui 
dia?
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Yesus berkata di Markus 16, “Tanda-tanda ini akan mengikuti mereka yang percaya; ke seluruh dunia 
dan di setiap zaman.” Mengusir setan-setan, dan berbahasa lidah, dan—dan semua manifestasi karunia-
karunia yang besar itu akan mengikuti, bahwa, “mereka akan!” Bukan, “mereka mungkin; mereka 
seharusnya.” “Mereka akan!” Langit dan bumi akan berlalu, tetapi tidak FirmanNya.

(239) Jadi itu adalah Kristus yang mengekspresikan diriNya kepada individu itu, apakah dia orang 
yang intelektual atau apakah dia—dia tidak tahu tentang ABC-nya. Sebagian dari rasul-rasul itu dulu 
tidak mengetahuinya. Itu benar. Tetapi mereka mengenal Kristus. Mereka tidak pernah menghiraukan 
Petrus dan Yohanes, tahu bahwa mereka jebolan dari sebuah seminari. Mereka katakan bahwa mereka 
mendengar dan mengetahui bahwa mereka sudah bersama-sama dengan Kristus ketika mereka 
menyembuhkan orang timpang, paham, di gerbang itu. Mereka tahu mereka—mereka sudah bersama-
sama dengan Kristus.
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(240) Kelahiran baru adalah Kristus, adalah sebuah pewahyuan. Allah sudah menyingkapkan misteri 
besar ini kepada anda, dan itu adalah kelahiran baru. Sekarang, apa yang akan anda lakukan ketika anda 
mendapati semua kelompok itu menyatu, di mana pewahyuan itu secara sempurna ada di dalam 
keharmonisan, dan Allah mengekspresikannya melalui FirmanNya oleh tindakan-tindakan yang sama, 
tindakan-tindakan yang sama yang pernah Dia lakukan, membuat Firman itu bermanifestasi? Oh, 
andaikan saja Gereja tahu posisinya. Ia akan tahu suatu hari nanti. Maka, Pengangkatan akan 
berlangsung ketika ia tahu apakah itu. Sekarang, perhatikan.
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Anda berkata, “Saudara Branham, tetapi itu—itu bukan . . .” Oh, ya, memang, itu juga. Itu adalah 
Kebenaran.

(242) Pernahkah anda memperhatikan? Paulus tidak pernah mengenal Yesus secara fisik. Paulus tidak 
pernah mengenal Dia. Satu-satunya cara Paulus mengenal Dia hanya dengan pewahyuan, melalui 
penglihatan. Apakah itu benar? Paulus mengenal Yesus hanya melalui pewahyuan, persis seperti yang 
Petrus lakukan.
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Petrus  sudah  melihat  Dia  sebagai  manusia,  tetapi  dia  tidak  mengenal  Dia  melalui  daging,  karena
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Yesus mengatakan demikian. “Bukan darah dan daging yang menyatakannya kepadamu. Bahkan HidupKu 
sendiri tidak menyatakannya kepadamu, melainkan BapaKu yang di Surga sudah menyatakan itu 
kepadamu,” bahwa Dia adalah Firman Allah. “Dan di atas batu karang ini Aku akan mendirikan GerejaKu.” 
Petrus tidak mengenal Dia melalui daging. Orang-orang itu sudah bergaul dan memegang Dia dan lain 
sebagainya.

(244) Paulus memiliki sesuatu yang lebih besar daripada yang dimiliki oleh para rasul mana pun. 
Paham?
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Mereka katakan, “Yah, aku—aku sudah mendapatkan pewahyuan yang lebih besar daripada kamu, 
Paulus, karena, kamu tahu, aku sudah berjalan bersama-sama dengan Dia. Aku pergi memancing 
denganNya pada suatu hari. Aku mendengar Dia berbicara. Dia duduk di sebuah kapal bersama denganku, 
dan sesudah itu Dia memberitahuku, 'Ayo pergi ke sebelah sini dan memancing di tempat ini, dan kita 
akan mendapatkan ikan yang lebih banyak.' Dan kami mendapatkannya.” Paham? Paham? “Kami sudah 
melihat Dia melakukan hal-hal itu.”

Tetapi Paulus melihat Dia sesudah Dia mati, dikubur, bangkit lagi, dan mengekspresikan diriNya di 
dalam Tiang Api yang telah memimpin anak-anak Israel. Mengetahui . . . Paulus, seorang Yahudi, tidak 
akan pernah menyebut itu “Tuhan” jikalau dia tidak melihat pengekspresian itu bahwa Dia yang dulu sama 
kemarin, hari ini, dan selamanya. Dia berkata, “Paulus,” dengan kata lain, “Aku adalah Allah yang sama 
pada hari ini yang adalah Aku yang kemarin. Inilah Aku di dalam Cahaya yang sama, Tiang Api yang mana 
Musa berbicara di semak yang menyala itu.” Tidak heran dia bisa memisahkan Taurat dari kasih karunia di 
Kitab Ibrani. Dia bertemu dengan Tiang Api yang sama. Dia katakan, “Aku adalah Yesus, yang kamu 
aniaya itu.”

(247) Dan di sinilah Dia pada zaman ini dengan cara yang sama melalui Tiang Api yang sama 
mengekspresikan diriNya dan membuktikan diriNya sama, menyingkapkan misteri Allah yang sudah 
disembunyikan sejak dasar dunia. Mengertikah itu?
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Paulus hanya mengenal Dia—mengenal Dia melalui pewahyuan. Petrus mengenal Dia melalui 
pewahyuan.

Petrus berjalan dengan Dia, berbicara dengan Dia. Oleh karena itu, anda bisa menempatkan Firman 
ini . Nah, saya sudah katakan bahwa Dia adalah Firman. Nah, seorang sarjana bisa saja duduk dan 
membaca Firman itu sampai dia benar-benar dapat mengikat pikiran anda dengan suatu cara, paham, jika 
dia ingin melakukannya, karena dia pintar, brilian. Coba lihat seorang imam Katholik, atau seperti seorang 
teolog yang terlatih di dalam Alkitab, seorang Baptis, atau seorang Presbyterian atau yang lainnya, dia 
akan membuat anda berpikir bahwa anda tidak tahu apa-apa, paham, ketika sampai kepada 
pembicaraan. Apa? Lihat, karena dia sudah mengenal Dia di dalam daging, Firman.

(250) Tetapi satu-satunya cara bahwa anda diselamatkan adalah dengan mengenal Dia melalui 
pewahyuan.
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Jika saya bisa mengambil, saya bisa ambil doktrin Presbyterian dan mengikat kalian orang-orang 
Karismatik/Pentakosta hingga kalian tidak akan tahu. Saya bisa ambil doktrin Baptis dan memperlihatkan 
kepada kalian orang-orang Karismatik/Pentakosta sejuta hal yang sama sekali tidak kalian ketahui. Itu 
benar, tetapi bukanlah itu. Itu bukanlah GerejaNya. Itu bukanlah GerejaNya.

GerejaNya adalah diriNya sendiri yang disingkapkan, (Amin! Apakah anda memahaminya?) dan yang 
diekspresikan oleh FirmanNya sendiri bahwa Dia adalah Allah. Paham?

(253) Lantas bagaimana anda bisa mengatakan, “Bapa, Anak, dan Roh Kudus” dan dibaptis di 
dalamnya? Para penyembah berhala. Benar. Bagaimana anda bisa mengatakan bahwa anda mengenal 
Yesus Kristus, bahwa Dia adalah Firman, sedangkan tidak ada satu ayat Firman pun di dalam Alkitab, 
tidak ada satu tempat pun di mana seseorang pernah dibaptis di dalam Nama Bapa, Anak, dan Roh 
Kudus?
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Dan anda—dan kalian orang-orang “Yesus Saja”, [Kelompok Karismatik/Pentakosta yang membaptis 
hanya dengan memakai nama “Jesus Only” atau “Yesus Saja”—Ed.] yang hanya memakai nama “Yesus” 
untuk pembaptisan, saya secara pribadi kenal dengan 4 atau 5 orang yang bernama Yesus. Jadi, anda 
lihat denominasi-denominasi anda memimpin anda masuk ke mana? Itu adalah kegelapan, pengekspresian 
si Kain, yang mempersembahkan buah-buahan sebagai ganti darah. Paham?

(255) Tetapi pewahyuan datang melalui Darah, melalui Yesus Kristus, Yang adalah Darah Allah, Darah 
penciptaan di dalam rahim Maria. Dan Paulus mengenal Dia melalui pewahyuan. Begitulah bagaimana kita 
mengenal Dia di zaman ini, hanya dengan—hanya itulah caranya anda bisa mengenal Dia. Bukan berkata, 
“Aku adalah Methodis.” Itu tidak berarti apa-apa. “Aku adalah Baptis.” Itu tidak berarti apa-apa. “Aku 
adalah Katholik.” Itu tidak berarti apa-apa. Tetapi oleh pewahyuan itu bahwa Allah sudah menyatakan 
Firman kepada anda. Dia adalah Firman, dan Firman, bagaimana anda tahu Ia dinyatakan, Ia menghidupi
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diriNya dan mengekspresikanNya sendiri melalui anda. Oh.

Gereja-gereja sudah lama melupakan pewahyuan yang besar itu. Itu benar. Pewahyuan tentang 
Kebenaran, mereka sudah melupakannya. Mereka menuju ke . . .

Sekarang, ketika Luther bangkit, dia adalah seorang manusia besar. Dia memiliki pewahyuan zaman 
itu. Tetapi apa yang terjadi? Sekumpulan “Ricky” masuk, potongan rambut yang rata atasnya, 
sebagaimana kita menyebut mereka pada masa ini, dan wanita-wanita Ricky, dan mereka yang lain, 
mereka berada di sekitar sana. Dan—dan—dan, hal pertama yang anda tahu, itu ada di sana.

(258) Pengekspresian itu—jika saja anda tahu tentang numerologi Alkitab dan mengetahui apa 
artinya “Elvis” atau—atau “Ricky,” ke Kitab Suci! Uh-huh. Persis seperti, kenapa Yesus . . . Anda berkata, 
“Tidak ada apa-apa pada hal itu, nama anda.” Tidak adakah? Nama itu hanya bisa datang di hari-hari 
terakhir ini bagi orang-orang di hari-hari terakhir ini.
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Kalau begitu kenapa Yesus mengubah nama Abram menjadi Abraham? Sarai menjadi Sarah? Kenapa 
Dia mengubah Saulus menjadi Paulus? Kenapa Dia mengubah Simon menjadi Petrus, dan seterusnya? 
Anda paham? Tentunya itu mengartikan sesuatu yang penting.

Nama itu tidak dapat disebutkan sebelum zaman ini. Itulah alasannya kita sudah mendapatkan hal 
yang jahat ini yang kita dapati di bumi pada masa ini, karena hal-hal yang seperti itu. Seluruh umat 
manusia sudah rusak. Sudah lenyap. Paham? Dan begitulah kenapa ini.

(261) Perhatikan sekarang, dulu dia tidak masalah, dia ada di zamannya, Luther, dan dia memiliki 
pewahyuan itu; tetapi segera sesudah dia tiada, lihatlah apa yang mereka lakukan. Wesley memiliki 
sebuah pesan; lihatlah apa yang mereka lakukan. Orang-orang Karismatik/Pentakosta yang awal memiliki 
sebuah pesan; lihatlah apa yang mereka lakukan. Mereka mendapati sekumpulan orang berkumpul, persis 
sama halnya seperti . . .
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Allah, oleh kasih karunia, mengirimkan Tiang Api kepada Israel, seorang nabi, korban persembahan 
dan memperlihatkan diriNya di antara mereka, dan membawa mereka keluar dari Mesir dengan 
menyeberangi Laut Merah. Namun mereka menginginkan sebuah hukum supaya mereka bisa memiliki 
orang-orang terhormat, supaya mereka bisa memiliki orang penting untuk bekerja di dalamnya. Dan apa 
yang mereka lakukan? Mereka tertinggal di padang gurun selama 40 tahun mengembara, dan tidak satu 
pun dari organisasi mereka yang mengesankan.

(263) Kaleb dan Yosua, hanya dua orang itu yang bertahan dan berkata, “Kita sanggup untuk 
meraihnya.” Dikatakan, “Pandanglah Firman Allah.”
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Mereka yang lainnya mati di padang gurun. Dan Yesus berkata bahwa mereka dilenyapkan secara 
kekal. Benar. Sesudah Dia memperlihatkan berkat-berkatNya dan kuasa di zaman-zaman mereka; seperti 
Luther, Wesley, dan seterusnya. Begitukah Dia dulu?

Dikatakan, “Nenek moyang kami makan manna di padang gurun.”

Dia berkata, “Dan mereka semua mati.” Keterpisahan selamanya dari Allah. Mayat-mayat mereka 
binasa di padang gurun. Paham? Mereka mati. “Akulah Roti Kehidupan yang berasal dari Allah di Surga.” 
Mereka tidak bisa memahaminya. Mereka benar-benar tidak bisa memahaminya.

(266) Baiklah, gereja sudah lama melupakannya. Mereka menerima pesan intelektual—intelektual-
intelektual, keanggotaan, pengetahuan sebagai gantinya pewahyuan kebenaran Firman.
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Sekarang, lihatlah kemari. Mereka berkata pada masa ini, “Apakah anda percaya bahwa Allah 
menugaskan kita untuk pergi ke seluruh dunia, menyembuhkan orang sakit dan memberitakan Injil dan 
mengusir setan-setan?” “Oh, oh, ya, saya rasa itu benar, tetapi . . .” Anda paham?

(268) Seorang ibu berbicara kepada saya tempo hari, dia berkata, “Yah, semua gereja ada di dalam 
keharmonisan.”
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Saya katakan, “Tidak satu pun dari antara mereka yang harmonis antara satu dengan yang lainnya.” 
Ada Katholik berdiri di situ. Saya katakan, “Bagaimana dengan anda? Anda adalah seorang Methodis dan 
dia adalah seorang Katholik. Apakah anda harmonis satu dengan yang lainnya?” Saya katakan, “Paus ini 
datang untuk menyatukan mereka bersama, itu adalah hal yang baik bagi segala jenis manusia.

Tetapi Gereja Allah tidak punya urusan dengan itu, sama sekali tidak. Ia berada di luar dari seluruh 
kumpulan itu.“ Itu benar. Ya, tuan.

Anda ingin menyatukan itu. Dan yang satu percaya kepada yang ini dan begitu pula yang lainnya. 
Methodis memakai percikan, Baptis memakai selam, namun keduanya menyangkal Roh Kudus di dalam 
kepenuhan kuasaNya. Mereka katakan, “Kami menerima Roh Kudus ketika kami percaya.”
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(272) Alkitab berkata, “Sudahkah kamu menerima Roh Kudus sejak kamu percaya?” Di situlah 
bedanya. Paham? Itu benar. Paham?
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Dan mereka berkata, “Kami adalah gereja Katholik. Kami sudah memulainya sejak awal. Kami dulu 
melakukan ini.” Methodis berkata, “Kami didasarkan atas Alkitab.”

Yesus berkata, “Tanda-tanda ini akan mengikuti mereka yang percaya.” Sekarang, di manakah itu? 
Uh-huh, nah, benar. “Pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan akan kamu lakukan juga,” setiap makhluk, 
setiap orang yang percaya kepadaNya. Sekarang, di manakah itu? Itu adalah FirmanNya. “Langit dan 
bumi akan berlalu, tetapi FirmanKu tidak akan pernah gagal.” Sekarang, di manakah itu? Paham? Oh, itu 
betul-betul memperlihatkan!

(275) Apakah itu? Itu adalah sebuah kondisi persilangan. Lihatlah kemari. Anda ambil sebutir biji 
gandum yang besar yang bagus yang adalah persilangan, dan anda ambil gandum persilangan itu. Itu 
adalah sebutir gandum yang cantik. Tetapi anda tanam itu. Apa yang anda dapatkan? Tangkai kecil 
muncul seperti ini dan berubah menjadi kuning dan terkulai. Begitulah perihal setiap denominasi ketika ia 
menyilangkan kata-kata manusia yang dicampurkan dengan Firman Allah. Itu akan muncul dengan tanda-
tanda heran dan mukjizat-mukjizat dan apa yang Yesus katakan tentang percaya Firman, maka ia 
berubah menjadi kuning dan berkata, “Kami tidak dapat menerimanya,” dan berbalik.
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(276) Sama seperti para pengintai yang lain itu yang sudah pergi dan melihat Kanaan. Mereka sampai 
di sana dan berkata, “Oh, kita terlihat seperti belalang di samping mereka. Kita tidak bisa mengalahkan 
mereka. Orang-orang Amalek dan yang lainnya—apa yang akan mereka lakukan.” Dan mereka kembali.
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Dan Kaleb dan Yosua, yang diperanakkan, amin, oleh Firman Allah, tahu bahwa Allah berkata, “Aku 
berikan kepadamu tanah itu.” Mereka berkata, “Kita lebih dari sanggup untuk meraihnya.”

Itu tergantung dari mana anda dilahirkan. Jika anda dilahirkan dari Firman Allah, Firman Allah menjadi 
yang utama di dalam GerejaNya. Untuk itulah Dia mati. Itulah maksudNya, supaya Dia sanggup untuk 
meraih untuk menjadi yang utama yang bekerja di dalam GerejaNya. Biarlah Firman Allah bersinar terlebih 
dahulu, tidak peduli terlihat seperti apa yang lainnya. Saya tidak peduli apakah orang-orang intelektual 
berkata begini atau begitu. Itu tidak ada hubungannya dengan itu. Firman Allah telah berkata demikian, 
dan kita lebih dari sanggup untuk meraihnya.

“Jika saya mengkhotbahkan itu di gerejaku,” seorang pelayan/minister memberitahu saya, dikatakan, 
“Saya akan berkhotbah kepada empat tiang [Bukan sebenarnya, hanya sebuah pralambang—Ed.] di 
gereja.”

Saya katakan, “Saya mau mengkhotbahkan untuk itu.” Itu benar. Firman Allah mengatakan demikian. 
Kita dapat melakukannya. Allah katakan lakukan itu. Amin!

(281) Oh, yeah, melalui hal ini mereka berdalih. Paham? Itulah kenapa mereka buta terhadap Pesan 
akhir zaman ini, pada hari-hari terakhir ini ketika Allah sedang membuktikan diriNya. Mereka mencoba 
untuk menggolongkannya sebagai suatu aliran kepercayaan, atau suatu, oh, (bagaimana saya mau 
menyebutnya?) suatu mentalitas, suatu ilusi atau sesuatu yang termasuk golongan itu. Nah, mereka—
mereka mencoba untuk membuatnya menjadi sesuatu yang bukan itu.
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Sama seperti yang dulu mereka lakukan ketika Dia ada di sini—ketika Yesus ada di sini. Mereka 
menyebut Dia sebagai Beelzebub, seorang peramal. Sekarang, mereka katakan itu adalah sejenis mental 
telepati. Paham? Sedangkan, mereka tahu bahwa Dia bisa berdiri di sana dan memandang orang-orang 
itu dan mengetahui pikiran-pikiran yang ada di dalam hati mereka. Alkitab mengatakan demikian.

Baiklah, bukankah Ibrani pasal 4 berkata, “Firman Allah lebih tajam daripada pedang bermata dua 
mana pun dan sanggup membedakan pikiran-pikiran hati?” Dan Dia adalah Firman itu. Dan ketika Firman 
itu menjadi yang utama di dalam manusia itu, maka hal yang sama terjadi lagi, sebab itu adalah Firman. 
Amin! . . . lihatlah bagaimana anda bisa tersandung atas hal ini mulai dari saat ini juga. Padahal itu 
sangat jelas sekali. Paham? Baiklah.

(284) Itulah sebabnya mereka buta, sama seperti pada waktu Kristus ada di bumi. Oh, astaga. 
Mereka kebingungan dengan cara yang sama. Mereka katakan, “Dia adalah Beelzebub. Beel- . . .” Mereka 
sudah melihat Dia melakukannya, sehingga mereka berkata, “Dia hanyalah . . . Dia lahir sebagai seorang 
anak haram, dan sejenis orang yang aneh. Dia itu kerasukan suatu iblis. Dia adalah—Dia adalah seorang 
Samaria yang ada di sana, dan Dia kerasukan iblis di dalam diriNya. Begitulah bagaimana dia melakukan 
hal itu.”
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(285) Yesus berkata, “Aku akan mengampuni kamu karena hal itu.” Lihat, menyebut Firman Allah, 
menyebut pekerjaan-pekerjaan Allah sebagai roh iblis, Dia berkata, “Aku mengampuni kamu karena hal 
itu, tetapi suatu hari nanti Roh Kudus akan datang, dan satu kata saja menentangNya tidak akan pernah 
diampuni, baik di dunia yang ini maupun di dunia yang akan datang, atau Hari yang besar  itu.  Itu  tidak
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akan diampuni.” Jadi anda lihat, itu sudah tertulis dengan jelas di dalam Alkitab.

Jadi ketika orang-orang datang pada hari itu, tidak peduli seberapa intelektualnya dia, sebesar apa 
pun denominasi yang mereka miliki, maka itu dihukum. Mereka pasti dihukum! Mereka sudah menghujat 
Roh Kudus, menyebutNya “berguling-guling kudus” dan sesuatu yang lain yang mempunyai arti yang tidak 
pantas atau yang seperti itu. Dan Gereja Allah harus menanggungnya senantiasa.

(287) Bahkan Paulus di hadapan Agripa berkata, “Sebagaimana sesuatu yang disebut 'bidat' itu,” 
yang artinya gila, “begitulah caranya aku menyembah Allah Bapa kami.” Sarjana besar yang cerdas itu 
harus datang ke tempat itu karena perihal yang disebut bidat itu.
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Kenapa? Itu diwahyukan kepadanya. Tiang Api itu menggantung di hadapan dia dan berkata, “Akulah 
Yesus, Allah yang besar yang ada di padang gurun itu yang bersama dengan Musa. Akulah Dia. Dan sukar 
bagimu dengan memprotes secara sia-sia.”

Kemudian Paulus berdiri di sana dan tahu bahwa hidupnya ada di ujung tanduk, dia berkata, “Perihal 
sesuatu yang disebut bidat itu, begitulah caranya aku menyembah Allah Bapa kami.” Itu disebutkan 
begitu, karena bagi dia betapa agungnya Kebenaran Kristus.

Dan di zaman ini orang-orang berkata, “Ia adalah denominasi.”

Itu adalah Yesus Kristus, kelahiran baru itu menyatakan di dalam diri anda bahwa Dia sebagai yang 
utama, supaya Dia mengekspresikan FirmanNya. Dan apa pun yang sudah Dia janjikan di hari-hari terakhir 
ini, Dia dapat menggenapkannya melalui TubuhNya ketika Dia sedang bekerja. Amin. Itu adalah tepat 
Firman Allah yang dimanifestasikan. Perhatikan. Baiklah.

(291) Sama seperti pada zamannya Kristus, Allah memegang kunci kepada pewahyuan Kristus 
sendiri. Anda percaya itu? Sekolah-sekolah Teologia tidak pernah bisa menemukannya. Yesus 
mengatakan begitu. Jika anda mau membacanya sekarang, di Matius 11:25 dan 27. “Aku bersyukur 
kepadaMu, O Allah Bapa atas Surga dan bumi, bahwa Engkau telah menyembunyikan ini dari mata orang 
bijak dan pandai, dan menyatakannya kepada bayi-bayi yang mau belajar.” Paham? Paham? Saya tidak 
peduli . . .
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Lihatlah mereka, para sarjana di zaman itu, orang-orang Yahudi itu, orang-orang yang sangat baik, 
organisasi-organisasi Farisi mereka, Saduki, dan para Herodes, dan siapa pun mereka. Paham? Semua 
organisasi-organisasi besar mereka di mana Yesus katakan, “Engkau buta; engkau menuntun orang buta. 
Begitulah apa yang telah Yesaya katakan tentang kamu, 'Kamu bertelinga namun tidak mendengar, dan 
mempunyai mata namun tidak dapat melihat.' Sebab Yesaya mengatakan hal ini di dalam Roh, oleh 
karena Allah di Surga sudah membutakan matamu. Kamu bertindak seperti yang Hawa perbuat, menerima 
sisi intelektual dan tidak tahu sama sekali tentang Roh Allah. Oleh karena itu, tidakkah mereka semua 
akan jatuh ke dalam lubang, baik si pemimpin maupun orang yang buta itu?” Si pemimpin akan jatuh 
bersama dengan orang yang buta itu, karena dia juga buta. Si pemimpin jatuh, itulah orang buta 
menuntun orang buta. Keduanya jatuh ke dalam lubang.

(293) Dan Allah sendiri yang memegang kunci ini. Dia mengekspresikan hal yang sama di ayat Firman 
yang sebelumnya di situ beberapa saat lalu ketika saya membacanya, ketika Dia berkata, “Kata orang, 
siapakah Anak manusia itu?”
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Dan Petrus berkata, “Engkau adalah Kristus, Anak Allah yang Hidup.”

Dan Dia berkata, “Diberkatilah engkau Simon, anak Yunus. Bukan darah dan daging yang menyatakan 
ini kepadamu. BapaKu yang di Surga! Di atas pewahyuan ini sajalah, Aku akan mendirikan GerejaKu. Maka 
gerbang-gerbang neraka tidak akan pernah menguasainya.” Paham? Sekarang anda mengerti?

(296) Jadi oleh karena itu, tidak ada sekolah mana pun, teologia mana pun, tidak ada pengajaran-
pengajaran Alkitab mana pun, tidak ada sekolah mana pun yang tahu tentang hal itu. Mereka tidak dapat 
mengetahui apa-apa tentang itu. Adalah mustahil bagi mereka untuk mengetahui tentang hal itu. Allah 
sudah menyembunyikan rasa ingin tahu tentang hal itu dari para pengajar pilihan itu dan dari mereka 
yang lainnya.
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Itu adalah pribadi, urusan individu dengan orang itu bahwa Kristus dinyatakan kepada mereka.

Dan jika anda berkata, “Dia sudah dinyatakan kepada saya,” dan kemudian Kehidupan yang Kristus 
hasilkan di sini di dalam Alkitab, Kehidupan yang sama itu ada di dalam Dia, tidak menghasilkan diriNya di 
dalam anda, maka anda mendapatkan pewahyuan yang salah.

(299) Jika saya taruh kehidupan buah labu di dalam kehidupan dari sebatang pohon per, itu akan 
menghasilkan buah labu. “Oleh buah-buahnya kamu akan mengenal mereka.” Itu tepat sekali. Dan jika 
pertama-tama, anda tempatkan sebatang pohon, sebatang pokok anggur, dan ia menghasilkan serumpun 
buah  anggur;  maka  ranting  pertamanya  yang  keluar  menghasilkan  anggur,  berikutnya  menghasilkan
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lemon, berikutnya mengeluarkan buah per, yang berikutnya menghasilkan buah apel, terdapat sejenis 
penempelan di situ yang menghasilkan kehidupannya sendiri. Setiap denominasi akan menghasilkan 
kehidupannya sendiri. Tetapi jika pokok yang asli itu pernah mengeluarkan rantingnya, maka ia akan 
menghasilkan buah anggur seperti yang ia hasilkan untuk pertama kalinya.

Dan jika Kehidupan—Kehidupan Yesus Kristus pernah mengeluarkan tubuh orang-orang percaya yang 
lainnya, ia akan menghasilkan buah yang pernah dihasilkan oleh yang pertama. Mereka akan menuliskan 
Kitab Kisah Para Rasul di baliknya, karena ia akan merupakan Kehidupan yang sama. Sekarang, apa yang 
saya maksudkan? Anda benar-benar tidak dapat menjauh darinya. Itu adalah Kehidupan Kristus yang ada 
di dalam anda, disuntikkan ke dalam anda oleh Roh Kudus sendiri, menghidupi KehidupanNya sendiri 
melalui anda.

(301) “Orang buta memimpin orang buta!” Perhatikan, Allah sendiri yang memegang kunci ini. Tidak 
ada teolog yang dapat memberitahu anda; Itu tidak diketahui. Itu disembunyikan dari mereka. Mereka 
tidak tahu apa-apa tentang hal itu.
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Jadi sekolah-sekolah itu, ketika anda berkata, “Saya bergelar Ph., LL.D.” anda hanya menjadikan . . . 
Bagi saya dan saya percaya kepada Allah dan bagi siapa pun, orang percaya sejati, hal itu berarti bahwa 
anda benar-benar sudah sangat menjauh, anda benar-benar sudah mundur. Allah tidak dikenal melalui 
pendidikan. Dia tidak dikenal melalui bagaimana untuk menjelaskannya.

Allah dikenal melalui kesederhanaan dan pewahyuan Yesus Kristus di dalam diri sebagian besar orang 
yang buta huruf. Paham? Bukan teologia anda. Itu adalah pewahyuan Yesus Kristus. “Di atas batu karang 
ini, Aku akan mendirikan GerejaKu.” Tidak ada batu karang lain yang diterima, tidak ada hal lainnya yang 
diterima, tidak ada batu karang Roma, tidak ada batu karang Protestan, tidak ada sekolah yang lain, 
tidak ada yang lainnya, tetapi tepat di atas pewahyuan Yesus Kristus di dalam kelahiran baru. Dia 
dilahirkan di situ dan menyuntikkan HidupNya sendiri, dan hidup anda lenyap, dan Kehidupan Kristus 
sedang memproyeksikan diriNya sendiri melalui anda dengan menjadi yang utama kepada orang-orang itu 
supaya mereka melihat Kehidupan itu juga, dan pekerjaan-pekerjaan, dan tanda-tanda dan keajaiban-
keajaiban yang pernah Dia lakukan mengerjakan hal yang sama melalui anda. Di luar itu, mereka yang 
lainnya bahkan tidak dipanggil kepada hal itu sama sekali. Perhatikan penyingkapan pewahyuan Allah 
yang besar!

(304) Karena kurang pewahyuan ini lah sehingga kita sudah mendapati begitu banyak 
pengelompokan-pengelompokan yang bermacam-macam di antara kita dan begitu banyak ejekan, begitu 
banyak perpecahan di antara kita, adalah karena orang-orang kurang pewahyuan itu. Lihat, mereka 
kurang pewahyuan itu, para pengajar.
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Paulus, menurut pewahyuannya yang besar tentang Kristus, berkata di I Korintus pasal 2. Pastikan 
anda membaca hal itu sebagaimana anda mencatatnya. Perhatikan. Oh, dia berkata, “Aku tidak pernah 
datang kepadamu dengan hikmat.” Lihatlah manusia itu yang dulunya memiliki hikmat. Lihatlah manusia 
itu yang dulunya memiliki kesarjanaan. “Aku tidak pernah datang kepadamu dengan perkataan yang 
memikat.” I Korintus, pasal 2, I Korintus. Oh, saya berharap . . .

Baiklah, mari membacanya saja. Dapatkah anda bersabar sejenak, dan mari membaca satu atau 2 
ayat saja? Saya mau membacanya sehingga anda—anda—anda tidak akan . . . Itu juga bisa membuat 
orang-orang yang mendengarkan di kaset memutarnya lagi, itu akan memberikan kesempatan kepada 
mereka.

I Korintus pasal 2. Dengarkan rasul besar ini, Paulus, hamba Allah yang intelektual ini. Mari lihatlah 
kemari.

. . . Aku Paulus, ketika aku datang kepadamu, tidak datang dengan kata-kata yang indah 
. . . atau dengan hikmat, untuk menyampaikan kepadamu kesaksian Allah. (Aku tidak pernah 
berkata aku—aku Dr. Anu-anu. Paham?)

Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain 
Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan.

Dan aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan 
gentar.

. . . perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat 
yang meyakinkan, tetapi dengan demonstrasi Roh dan kuasa . . . dari kuasa.

(308) Begitulah, paham, begitulah Injil itu. Paham? Yesus berkata, “Pergilah ke seluruh dunia dan 
beritakanlah Injil.” Bukan berkata, “Pergi ajarlah,” Dia berkata, “Pergi, beritakanlah.” Dengan kata lain, 
demonstrasikan kuasa itu, dan tanda-tanda ini akan mengikuti mereka. Pengajaran saja tidak 
mendemonstrasikannya.  Itu  membutuhkan  Roh  itu  sendiri  untuk  mendemonstrasikan  tanda-tanda  ini.
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Dengarkan ini.

Sehingga imanmu tidak bergantung pada hikmat manusia, melainkan pada kuasa Allah.

Oh, bukan main! Lihat, untuk mengubah manusia itu! Bukan apa yang bisa saya jelaskan dan 
berkata, “Dia tidak sama,” sedangkan Dia adalah sama. Jika saya melakukan hal itu, itu menunjukkan, 
kepada saya, itu—itu . . . Tentu saja, seseorang memberitahukan itu kepada saya, mau menunjukkan 
kepada saya bahwa dia tidak memiliki pewahyuan, pewahyuan Allah yang tiga rangkap itu. Paham? Nah, 
dan . . .

Sungguhpun demikian dalam kelemahan . . . di antara kamu yang telah matang: yaitu 
hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa, yaitu penguasa-
penguasa yang akan ditiadakan.

Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah . . . yang tersembunyi dan rahasia, 
 yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi 

kemuliaan kita:

(lihat, 
misteri Allah yang tiga rangkap itu)

Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya: 
 sebab kalau mereka 

mengenalnya, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia.

(tidak ada dari para imam, para rebi
—rabi, maaf, atau tidak ada siapa pun yang tahu tentang ini)

Anda berkata, “Anda salah tentang para rabi itu dan para pengkhotbah di situ.” Siapakah yang 
menyalibkan Dia? Uh-huh.

Oh, dari awal sampai habis bisa kita jelaskan. Baca saja, paham, untuk menghemat waktu, sebab 
kita hanya . . . Masih belum terlambat, tetapi kita punya banyak hal untuk disampaikan di sini jika Tuhan 
berkenan menolong kita sekarang. Kekurangan ini sekarang . . .

(312) Dan Paulus, manusia besar yang intelek ini, tidak pernah mencoba untuk mengekspresikan 
istilah-istilah teologianya yang hebat itu kepada orang-orang. Dia dengan rendah hati menerima Firman 
Tuhan, dan dia menghidupi Firman itu sehingga itu mengekspresikanNya. Dia hidup demikian, begitu saleh 
hingga mereka melihat Yesus Kristus begitu besar di dalam dirinya, sampai mereka ingin saputangannya 
diambil dan diletakkan ke atas orang yang sakit. Ada Kehidupan Kristus.
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Nah perhatikan beberapa orang berkata, “Oh, baiklah, anda lihat, Elia melakukan itu pada waktu 
lampau, menaruh tongkatnya, tetapi oh, itu hanya pada zaman Elia.” Nah, dunia berpikir begitu. Para 
imam yang intelek dan yang lainnya, dan gereja-gereja di zaman itu berpikir begitu.

(314) Tetapi bagi mereka orang-orang percaya, mereka tahu bedanya. Mereka melihat pewahyuan 
Kristus yang ada pada Elia, sama yang ada pada Paulus, mengekspresikan jenis Kehidupan yang sama, 
karena dia adalah seorang nabi. Paham? Dia menubuatkan hal-hal yang terjadi tepat seperti yang sudah 
diucapkan, dan mereka tahu itu adalah identifikasi Allah atas seorang nabi. Dan mereka tahu bahwa dia 
adalah nabi Allah. Anda tidak dapat menggoyahkan sama sekali darinya. Bahkan ketika mereka melihat 
Petrus menubuatkan hal-hal itu yang kemudian terjadi, mereka berkata, “Biarlah bayangannya saja 
menyentuhku.” Amin. Itulah Gereja. Itulah orang-orang yang percaya kepadaNya. Benar, tuan. Itu 
diwahyukan oleh . . .

151

Kenapa, apakah Paulus berkata, “Karena aku sudah mendapatkan gelar Ph., LL.D., dan seterusnya 
maka mereka percaya kepadaku”? Tidak. Dia berkata, “Aku melupakan semuanya itu. Hikmat manusia itu” 
Dikatakan, “Harus mati, dan aku mengenal Dia di dalam kuasa kebangkitanNya. Dengan itulah aku datang 
kepadamu, dengan demonstrasi kuasa Allah.”

(316) Apakah itu? Menjadikan Yesus Kristus sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Pekerjaan-
pekerjaan yang sama yang dulu dilakukan oleh Yesus, Paulus melakukan hal yang sama. Dan mereka 
melihat Allah, Bapa yang agung itu, yang sudah mendemonstrasikan di dalam semak yang menyala itu, 
sudah mendemonstrasikanNya kepada Paulus, dan di sini itu didemonstrasikan.
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Dan Dia sama di setiap zaman. Cara Allah yang tiga rangkap, “kemarin, hari ini, dan selamanya.” Apa? 
Penebus, di dalam GerejaNya; yang utama di dalam Kerajaan yang akan datang itu. Amin. Anda 
memahaminya? Persis sempurna sekali!

(318) Oh, perhatikan! Roh Kudus adalah satu-satunya penyingkap pewahyuan Ilahi Kristus. Tidak 
ada sekolah mana pun yang dapat melakukannya. Tidak ada sarjana yang bisa melakukannya. Tidak ada 
manusia, sehebat apa pun pendidikannya, sesaleh apa pun dia, ataupun yang lain, tidak ada manusia 
yang dapat melakukannya.
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Saya bisa menyengat dengan kuat di sini. Berapa banyak orang-orang Kristen, yang dilahirkan 
kembali; coba angkat tangan anda, yang dipenuhi Roh Kudus? Baiklah. Di sinilah kita berjalan kalau 
begitu. Baiklah. Perhatikan.
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Dan Dia hanya akan melakukannya kepada orang-orang yang ditentukan. Itu tepat. “Semua yang 
Bapa sudah berikan kepadaKu akan datang, dan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaKu 
jikalau Bapa tidak memberikannya kepadaKu terlebih dahulu.”

(321) Lihatlah para imam itu berkata, “Orang ini adalah Beelzebub. Dia adalah seorang peramal. Dia 
adalah iblis.”
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Dan si perempuan yang datang ke sana yang hidup dengan 6 suami; dia sudah hidup dengan 5 
orang, dan saat itu hidup dengan suami yang keenam. Dan Yesus berkata, “Pergi, panggilah suamimu dan 
bawalah kemari.”

Dia berkata, “Aku tidak mempunyai suami.”

KataNya, “Benar, kamu sudah memiliki 6 suami. Kamu sudah memiliki 5, dan yang sekarang yang hidup 
denganmu bukanlah suamimu.”

Dia katakan, “Tuan!” Apa? Terang itu menerpa Benih tersebut.

Ketika Itu menyinari para imam, mereka berkata, “Manusia ini adalah seorang peramal.” Paham? Tidak 
ada Kehidupan di situ, persilangan. Mereka muncul hanya sampai sejauh organisasi-organisasi saja, sebab 
sudah mati sejak dari saat itu juga.

(325) Tetapi perempuan ini bukanlah sebuah persilangan. Dikatakan, “Tuan, aku tahu!” Saya dapat 
melihat mata besarnya yang cantik itu bersinar seperti itu, air mata meleleh di pipinya. Dikatakan, “Tuan, 
aku tahu bahwa Engkau adalah seorang nabi. Aku sedang menantikan Mesias, dan ketika Mesias itu 
datang, Dia akan melakukan hal yang sama ini juga. Dia akan memberitahukan hal-hal ini kepada kami.”
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Dia berkata, “Akulah Dia.”

Oh, Tuhan! Ia meninggalkan tempayannya, “Inilah Dia! Mari, lihatlah seorang Manusia yang telah 
memberitahuku hal-hal itu.” Apakah itu? Terang itu menerpa Benih itu. Kehidupan ada di situ. Ia muncul.

Hal yang sama di zaman ini!

(327) Tetapi para teolog berkata, “Sekarang, tunggu sebentar. Aku akan mengetahui jika si Anu-anu, 
Gembala Moody berkata, atau . . .”
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Apa yang Gembala Moody harus perbuat dengan hal ini, di zaman ini?“ Gembala Moody hidup di 
zamannya, tetapi bukan yang sekarang. Tentu tidak. Luther hidup di zamannya, tetapi bukan di 
zamannya Wesley. Wesley hidup di zamannya, bukan di zamannya Karismatik/Pentakosta. 
Karismatik/Pentakosta hidup di zamannya, tetapi mereka sangat jauh dari hal ini, di zaman ini. Kita 
berada di zaman yang terakhir. Tentu.

Organisasi-organisasi mereka dan ketidakpastian itu membuktikan bahwa itu tidak ada di sana. 
Firman sudah tidak pernah dibuktikan secara benar hanya ada di dalam kekuatanNya, benih-benih, 
denominasi-denominasi. Dan mereka membuat denominasi-denominasi dan kemudian menempatkan benih-
benih jimsonweed [Sejenis tanaman racun di Amerika Utara—Ed.] ke dalamnya di mana gandum yang asli 
itu juga berada: langsung saja mati. Panenan itu menjadi jimsonweed, benar, semak-semak duri muda 
dan jelatang, uh-huh, paham, kembali lagi kepada hal yang dulu. Itu langsung mati. Kemudian mereka 
membajak ladang itu dan dimulai lagi, menanam benih-benih yang sesungguhnya dan beberapa dari 
mereka muncul dan itu menghimpitnya.

(330) Tetapi kemudian, Allah berkata bahwa di hari-hari terakhir ini bahwa Dia akan menghasilkan 
suatu umat yang dibasuh di dalam DarahNya. Dan mereka ditentukan untuk berada di sana. Mereka 
sudah harus berada di sana. Allah berkata demikian. Dan Itu akan menyatakan . . . Dan tanda itu juga, 
“Aku akan . . .” Maleakhi 4, dan apa yang akan dia lakukan, “memulihkan lagi,” mendatangkan kembali 
hal-hal yang besar ini yang telah Dia janjikan pada hari-hari terakhir ini. Dia akan mendatangkan 
pewahyuan itu. Apakah itu—apa yang akan dia lakukan? Maleakhi 4 akan membawa kembali iman bapa-
bapa kepada anak-anak. Paham? Itu benar, untuk mendatangkan hal yang sama itu, Tiang Api yang sama 
muncul, tanda-tanda yang sama, keajaiban-keajaiban yang sama, Yesus yang sama, menjadikan Dia 
sama, mengkhotbahkan Dia yang adalah sama, membuktikan bahwa Dia sama kemarin, hari ini, dan 
selamanya.
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“Aku akan memulihkan,” firman Tuhan, “semua tahun-tahun yang telah dimakan oleh Methodis, dan 
yang dimakan belalang pelahap, dan Baptis, dan Katholik, dan yang dimakan oleh semua belalang itu 
sehingga iman itu turun menjadi sebuah tunggul denominasi di mana tidak ada benih yang tersisa di situ.” 
“Tetapi Aku akan memulihkan,” firman Tuhan, “semua tahun-tahun itu.” Apa? “Semua tanda-tanda dan 
keajaiban-keajaiban yang sudah mereka tinggalkan. Aku akan membawanya kembali ke Pohon yang 
semula itu lagi, dan Aku akan memulihkanNya,” firman Tuhan. Nabi itu adalah seorang nabi yang terbukti 
benar. Kata-katanya harus terjadi. Amin.
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(332) Roh Kudus sendiri adalah penyingkap pewahyuan Ilahi Kristus dan sudah berlangsung di semua 
zaman. Ingat, semua zaman! Kepada siapakah Firman Tuhan datang? Hanya nabi. Itu benar. Apakah itu 
benar? Dan nabi itu harus dibuktikan benar terlebih dahulu. Bukan karena dia berkata bahwa dia nabi, 
tetapi karena dia dilahirkan sebagai seorang nabi dan terbukti menjadi seorang nabi, dan segala sesuatu 
yang dia katakan tepat sesuai dengan Firman dan terjadi, maka segala sesuatunya membuat jalan 
supaya perkataan itu tergenapi. Paham? Begitulah, Firman Tuhan hanya datang melalui Roh Kudus. 
Alkitab berkata, “Manusia-manusia lampau, digerakkan oleh Roh Kudus, paham, untuk menuliskan Firman.”
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(333) Perhatikan. Yohanes Pembaptis tidak akan pernah mengenal Yesus seandainya bukan Roh 
Kudus yang sudah mengarahkan kepada Dia. Apakah itu benar?
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Yohanes Pembaptis, nabi besar itu tampil dan berkata, “Ada Seorang yang berdiri di antara kamu 
sekarang ini. Ada seorang manusia biasa yang berdiri di sini di suatu tempat, yang adalah Anak Domba 
Allah.” Yohanes berkata, “ Maka aku memberikan kesaksian. Aku memberikan kesaksian bahwa aku 
melihat Roh Allah, Roh Kudus, turun dari Surga seperti seekor burung Merpati, dan Ia berada di atasNya, 
dan suatu Suara berkata, 'Inilah AnakKu yang Kukasihi kepadaNyalah Aku berkenan.'”

Apakah itu? Roh Kudus berkata, “Aku akan menunjukkan Dia.”

(335) Begitulah cara satu-satunya anda akan mengenali Dia di zaman ini, hanya dengan jalan itulah 
anda akan memperoleh pewahyuan Allah yang tiga rangkap itu bagi Roh Kudus. Dan satu-satunya cara 
untuk bisa mendapatkan itu, adalah anda ditentukan untuk melihatnya. Jika tidak, anda tidak akan 
pernah melihatNya. Jika anda tidak ditentukan untuk melihatnya, anda tidak akan pernah melihatnya, 
karena Cahaya itu bisa saja menyorot namun anda akan menjauh dan mengolok-oloknya dan 
menjelaskannya dengan suatu konsep intelektual padahal Allah itu sendiri yang memanifestasikan diriNya 
dan membuktikannya. Paham? Tetapi jika itu tidak ditentukan ada pada anda untuk melihatnya, anda 
tidak akan melihatnya.
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(336) Allah tidak pernah sekedar berkata, “Aku mau memilih yang ini, memilih yang itu,” tetapi Dia 
sudah tahu melalui pilihanNya sendiri . . . Alasan Dia dapat memilih adalah karena Dia tidak terbatas, dan 
Dia—Dia tahu setiap . . . Dia tidak terbatas, jadi oleh karena itu Dia tahu segalanya. Dia tahu 
kesudahannya; Dia dapat memberitahukan kesudahannya dari sejak mula. Dia adalah Allah. Jika Dia tidak 
dapat melakukan hal itu, Dia bukan Allah. Ya, tuan. Dia tidak terbatas. Baiklah.
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(337) Yohanes tidak pernah mengenal Dia, tidak, tuan, jikalau Roh Kudus tidak menunjukkan. 
Mengertikah bagaimana Allah menyembunyikan misteriNya kepada orang yang berpendidikan tinggi dan 
yang lainnya? Lihatlah, setiap orang di antara mereka . . . ? . . . Dan kesederhanaan menyingkapkannya 
kepada siapa yang sudah Dia tentukan untuk melihatnya. Perhatikan sini! Mereka yang lain berdiri di sana 
dan tidak pernah melihat Merpati itu, mereka tidak pernah mendengar Suara apa pun, sebab itu hanya 
dikirim kepada Benih yang sudah ditentukan. Yang ditentukan! Tentu, sudah ditentukan!
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Wah, Yesaya, 712 tahun sebelum dia dilahirkan, di dalam Roh yang dibangkitkan dari semua indera 
manusia ini dan berkata, “Ada Suara yang berseru-seru di padang gurun, 'Persiapkanlah jalan bagi Tuhan 
dan menjadikanNya . . .'”

Maka, jika Yesaya saja dapat melihatnya, tidakkah Maleakhi juga dapat melihat hal yang sama bagi 
seorang nabi terakhir yang ditentukan itu, pemeteraian semua nabi di Perjanjian Lama, yang utama itu . . 
. nabi besar itu yang berdiri di sana di akhir dari zaman itu. Paham? Dia berkata itu sudah ditentukan! 
Tentu, dia sudah ditentukan. Maleakhi juga melihat dia.

(340) Yesus berkata, “Jika kamu bisa menerimanya, inilah dia yang dibicarakan itu, 'Aku mengutus 
utusanKu untuk mendahuluiKu,' Maleakhi 3, 'untuk mempersiapkan jalan di hadapanKu.'” Paham? Tentu dia 
ditentukan untuk melihat Pesan itu. Tidak heran dia bisa melihat ke sana dan melihat Merpati itu turun, 
Cahaya itu yang dulu ada di padang gurun bersama dengan Israel, datang, turun.
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Allah sendiri berkata, “Inilah AnakKu yang Kukasihi, kepadaNyalah Aku berkenan diam,” Allah dan 
manusia menjadi satu.

“Aku memberikan kesaksian,” Yohanes berkata, “Aku melihat Dia, Putra Bapa yang tunggal. Aku 
adalah saksi dari semuanya itu.” Amin.

Begitulah. Kesederhanaan! Dengan seorang pengkhotbah tua, ayahnya; ayahnya adalah seorang 
teolog besar, anda tahu. Dia lulusan sekolah. Terlihat sepertinya bahwa dia hendak masuk kembali ke 
denominasi ayahnya. Hal itu tidak akan ada di dalam kehendak Allah.

(344) Ketika Allah menjamah dia pada saat kelahirannya pada waktu itu dan dia menerima Roh Kudus 
3 bulan sebelum dia dilahirkan. Benar, tuan. Ketika Maria pergi ke sana dan si kecil Yohanes baru berusia 
6 bulan di kandungan ibunya, dan belum pernah . . . Otot-otot kecilnya belum pernah bergerak. Dan 
Maria  takut  .  .  .  Otot-otot  kecil  itu  bertumbuh,  tetapi  dia  belum  bisa  merasakan  adanya  kehidupan,
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Elisabeth, ibunya, tepatnya. Dan ketika Maria datang dan memeluk dia dan merangkulnya, menaruh 
lengannya, menumpangkan tangannya ke atasnya. Paham? Dan berkata, “Allah sudah berbicara 
kepadaku, dan aku akan mempunyai bayi juga.”

“Apakah kamu dan Yusuf sudah menikah?”

“Belum.”

“Maria, bagaimana mungkin itu terjadi?”

“Roh Kudus akan membuahiku, dan akan diciptakan di dalam diriku. Dan aku akan menamaiNya Yesus. 
Dia akan menjadi Anak Allah.”

Dan segera sesudah kata Yesus itu diucapkan, si kecil Yohanes mulai melonjak dan bersorak, 
berjingkrak-jingkrak di dalam kandungan ibunya.

Dia berkata, “Terpujilah Tuhan Allah! Sebab dari manakah datang ibu Tuhanku? Ibu Tuhanku!” Oh, 
bukan main! “Dari manakah datang ibu Tuhanku? Sebab, seketika salammu sampai ke telingaku, bayi yang 
di dalam rahimku melompat kegirangan.”

(348) Tidak heran dia tidak menginginkan seminari, sesuatu akan mengajarkan kepadanya dengan 
sesuatu yang lain. Sebab dia memiliki sebuah pekerjaan yang penting. Dia adalah manusia padang 
belantara, pergi ke padang belantara dan menunggu. Allah memberitahu dia di sana, berkata, nah, dan 
menyatakan kepadanya. Oh, lagi-lagi itulah pewahyuan anda! “Dan Aku akan memberitahukan kepadaMu 
siapakah Dia. Engkau adalah seorang nabi. Firman datang kepadamu. Kamu tahu siapa kamu. Kamu 
memang harus datang.” Itu menjawab pertanyaan hari Minggu yang lalu. Paham? “Kamu tahu siapa 
dirimu, Yohanes. Kamu diam saja. Jangan katakan apa pun. Pergilah ke sana, dan ketika kamu melihat 
Manusia ini, maka akan ada tanda yang turun dari Surga seperti Cahaya, seekor Merpati akan turun. Itu 
pasti Dia ketika kamu melihat Dia.”
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(349) Itulah alasannya ketika Yesus berjalan masuk ke air, Yohanes memperhatikan, dan dia melihat 
Merpati itu turun, dia berkata, “Lihatlah Anak Domba Allah. Itulah Dia. Dialah Seorang yang akan 
menghapus dosa dunia.”
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Yesus langsung berjalan menuju ke air ke arah dia. Kedua mata Yohanes bertemu dengan kedua mata 
Yesus. Mereka adalah saudara sepupu kedua secara daging. Maria dan Elisabeth adalah saudara sepupu 
pertama. Kedua mata mereka saling menatap. Itulah Allah dan nabiNya, amin, berdiri di sana.

Yohanes berkata, “Akulah yang harus dibaptis olehMu. Kenapa Engkau datang kepadaku?”

Yesus berkata, “Biarlah hal itu terjadi, sebab ingatlah, karena demikianlah sepatutnya kita 
menggenapkan seluruh kebenaran.”

(353) Kenapa Yohanes melakukannya? Karena Dia adalah Korban itu. Yohanes adalah seorang nabi, 
dia tahu; dan Korban itu harus dibasuh sebelum Itu dipersembahkan. Oh! Oh! Dan dia membiarkanNya, 
dan dia membaptisNya.
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Dan ketika dia melakukan, maka, langit terbuka. Oh, bukan main. Dan Merpati itu turun ke atas Dia, 
dan suatu Suara berkata, “Inilah AnakKu yang Kukasihi, di dalam Dia Aku berkenan diam.” Versi King 
James menulisnya dengan “di dalam Dia Aku berkenan tinggal.” Jadi anda bisa pakai yang mana saja, 
sama saja, “berdiam di dalam,” atau . . . “Inilah AnakKu yang Kukasihi, di dalam Dia Aku berkenan 
tinggal,” atau, “berdiam di dalam,” anda bisa memakai salah satu, sama saja. Baiklah.

Kemudian kita melihat itu dinyatakan kepadanya. Orang-orang lain yang berdiri di sana tidak 
mendengar apa pun. Roh Kudus sendiri yang menyatakannya.

(356) Sama ketika Dia menyatakan diriNya kepada Paulus, Benih yang lain yang ditentukan.168

Di sanalah Paulus sedang berkeliling, dia mungkin berkata, “Jika aku menangkap kumpulan orang itu, 
maka aku akan mencincang mereka, karena aku adalah Dr. Saulus. Aku besar di bawah Gamaliel. Aku 
berasal dari sekolah Alkitab Moody . . .” atau yang lainnya, paham. “Aku, aku adalah seorang sarjana. 
Aku tahu apa yang sedang aku bicarakan. Aku akan membinasakan kumpulan orang yang sok suci itu. 
Dan aku beritahu kamu, bapa kudus yang agung, berikan saja ijin kepadaku untuk pergi ke sana, dan aku 
akan menangkap setiap orang dari antara mereka yang membuat suara ribut itu. Segala macam 
kesembuhan Ilahi ini, kami akan menghentikannya.”

Memasukkan itu ke kantongnya, “Aku sedang dalam perjalanan.”

Dan pada hari itu, oh, kira-kira pukul 11 siang, seberkas Cahaya menerpa wajahnya, dan dia jatuh ke 
tanah.
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(359) Kenapa? Dia adalah Benih yang ditentukan. Allah berkata, “Aku sudah memilih dia. Dan Aku 
akan memperlihatkan kepadanya betapa besarnya dia akan menderita demi NamaKu. Aku akan 
mengirimkan dia kepada bangsa-bangsa Kafir dan mempermalukan dia dengan segala cara sehingga 
mereka dapat dipermalukan, namun begitu dia akan menanggung NamaKu.”
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Paulus pergi ke sana sampai dia mendapati bahwa semua hal gerejawinya lenyap dari dirinya, berada 
di balik padang gurun sana selama tiga setengah tahun, berada di tanah Arab, sampai dia belajar Firman 
dan Firman menjadi dia, dan dia menjadi seorang tawanan. Di sinilah dia kembali di dalam rantai kasih, 
“Semua pengalaman seminariku sudah lenyap. Aku adalah seorang tawanan bagi Yesus Kristus. Amin! 
Filemon, saudaraku, aku adalah seorang tawanan Yesus Kristus. Aku hanya bisa mengucapkan dan 
mengatakan apa yang Dia beritahukan kepadaku.”

(361) Allah membutuhkan tawanan-tawanan pada zaman ini yang mau menawan dirinya sendiri 
kepada kehendakNya, kepada FirmanNya.
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Itulah Paulus dulunya. Tidak soal seberapa banyak kecerdasan yang sudah dia pelajari, dia mengenal 
Allah melalui pewahyuan. Benar, tuan. Intelektual sepenuhnya jauh dari urusan itu ketika pewahyuan itu 
datang, bahwa di atas batu karang itulah Gereja didirikan. Benar, tuan. Perhatikan, dia adalah Benih yang 
ditentukan.

Roh Kudus sendiri yang menunjukkan kepada anda Siapa Dia. Tidak seorang pun manusia; mereka 
akan menyatakan kepada anda “Bapa, Anak, dan Roh Kudus,” dan segala sesuatunya yang lain yang 
berasal darinya. Paham? Tetapi Roh Kudus akan menyatakan Dia sebagai Tuhan Allah di Surga yang 
dimanifestasikan, bahwa itu adalah, oh, Dia.

(364) Sekarang, perhatikan. Bukan para nabi, bukan raja-raja, bukan sesuatu yang lain, tetapi di 
sinilah untuk pertama kalinya Allah dinyatakan di dalam Kristus di dalam Kepenuhan Keallahan secara 
tubuh jasmani. Itulah pewahyuan tersebut. Oh, bukan main. Mau menyanyikan sebuah lagu sekarang.
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Bangsa-bangsa sedang pecah; Israel sedang bangkit;
(benarkah mereka?)
Tanda-tanda yang para nabi nubuatkan,
Gereja bangsa Kafir di dalam denominasi,
hari-hari mereka dihitung,
Dengan ketakutan yang menghalangi;
“Kembalilah, hai yang terserak, kepada milikmu.”
Engkau ditendang keluar dari mereka.

Hari penebusan sudah dekat,
Hati manusia menjadi ketakutan;

Semua guyonan Hollywood mereka itu tidak bisa menyembunyikannya. Seperti anak kecil itu yang 
sedang berjalan di kuburan pada waktu malam. Paham?

Dipenuhi dengan Roh,
Lampumu bersih dan terang.
Lihatlah, penebusanmu sudah dekat.

Nabi-nabi palsu berdusta;
Kebenaran Allah mereka sangkal,
Bahwa Yesus Kristus adalah Allah kita;
(itu benar.)
Angkatan ini menyangkal pewahyuan Allah,
Tetapi kita akan berjalan ke mana para rasul sudah melangkah.

Hari penebusan sudah dekat;
Hati manusia menjadi ketakutan;
Dipenuhi dengan Roh,
Lampumu bersih dan terang.
Lihatlah, penebusanmu sudah dekat.

(366) Dapatkan pewahyuan itu, saudara. Angkatan ini menolak pewahyuan Allah itu. Paham? Nabi-
nabi palsu sedang melakukan hal itu. Dari buah-buah mereka kamu akan mengenal mereka. Mereka 
adalah—mereka adalah persilangan. Mereka diperanakkan ke dalam sebuah organisasi dan bukannya ke 
Firman Allah, pewahyuan Allah menyingkapkan diriNya melalui Kristus, Yang adalah Firman. Oh, bukan 
main!
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(367) Kita bisa berhenti di sini, tetapi jika . . . mendapatkan lagi ketika saya kembali, jika anda mau. 
Sekarang ada . . . Anda mau jalan terus, itu terserah anda. Baiklah. Sedikit lagi . . . Saya akan 
bergegas, jadi, tetapi  mengambil  waktu  yang  cukup  sehingga  anda  akan  .  .  .  Anda  mempunyai  sedikit
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waktu untuk beristirahat sesudah ini. Baiklah.

Sama, perhatikan, Benih yang ditentukan itu!

(368) Roh Kudus sendiri yang memperlihatkan kepada anda siapa Dia; bukan para nabi atau raja-
rajaNya. Dan di sinilah Allah dimanifestasikan di dalam daging. Inilah Kepenuhan itu. Dia dinyatakan 
sepenuhnya dan diberitahukan kepada dunia. Oh, bukan main!

174

Lihatlah di gunung Transfigurasi itu, ketika kesaksian Allah sendiri, “Inilah AnakKu yang Kukasihi. 
Dengarkanlah Dia.” Di situ berdiri Musa mewakili hukum taurat. Di situ juga berdiri Elia mewakili para nabi. 
Tetapi Dia . . . Mereka meninggal, dan Dia berkata, “Inilah AnakKu yang Kukasihi; dengarkanlah Dia.” Ada 
tiga yang diwakili di situ: taurat, para nabi, dan Mu- . . . dan Kristus. Dan Dia berkata, “Inilah Dia.” Allah 
sepenuhnya, tidak dimanifestasikan di dalam para nabi, tidak dimanifestasikan melalui taurat, tetapi 
dimanifestasikan di dalam Kristus. Dia yang sekarang.

(370) Kristus memiliki rahmat. Taurat menjebloskan anda ke penjara, tetapi tidak dapat mengeluarkan 
anda. Para nabi adalah pengadilan Allah untuk menghukum anda dan membunuh anda olehnya. Itu benar. 
Tetapi Yesus adalah kasih Allah dan pewahyuan untuk memberitahukan kepada benih yang ditentukan itu 
bahwa Dia sudah memanggil anda. “Inilah Dia. Dengarkanlah Dia.”

175

Ketahuilah! Kepenuhan Keallahan dinyatakan. Misteri rahasia ini sekarang disingkapkan, bahwa Allah 
dimanifestasikan. Allah dan manusia menjadi Satu. Manusia yang diurapi, Kristus! Apa artinya Kristus? 
“Seorang yang diurapi,” Seorang yang Diurapi, yang diurapi dengan Kepenuhan Keallahan secara tubuh 
jasmani. Oh, bukan main! Bagaimana orang-orang bisa meragukannya?

(372) Di mana dulu Musa memiliki Dia sebagian; Daud memiliki Dia sebagian; oh, bukan main, tetapi di 
sini Dia dimanifestasikan di dalam kepenuhan itu, Keilahian diriNya berdiri di atas muka bumi. Allah, di 
dalam KepenuhanNya, mati bagi dosa manusia supaya Dia mendatangkan sebuah Kehidupan yang 
dikuduskan bagi GerejaNya, supaya Dia menjadi yang utama di dalam Kepenuhan di dalam GerejaNya 
untuk memanifestasikan setiap janji di hari-hari terakhir ini yang sudah Dia janjikan bagi hari-hari terakhir. 
Paham? Apakah . . .

176

Dengarkan sekarang. Begitukah? Nah, cubit saja diri anda sedikit. Paham? Perhatikan.

(374) Untuk apakah Yesus dimanifestasikan? Untuk memperlihatkan Allah; Dia adalah Allah; Dia pasti 
Allah. Tidak ada manusia yang bisa mati. Tidak ada nabi yang bisa mati. Dia adalah Allah. Dia adalah 
Allah dari para nabi. Dia adalah para nabi. Dia adalah raja-raja. Dia adalah sejarah. Dia adalah Dia yang 
akan datang itu: Dia adalah yang dulu, Dia yang sekarang, dan Dia adalah yang akan datang di zaman 
ini, sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Dia dimanifestasikan untuk maksud tersebut.

177

Dan melalui maksud itu Dia memperoleh sebuah Gereja, bahwa Dia, Kepenuhan Allah itu akan 
menggenapkan setiap Firman Allah yang dijanjikan di hari-hari terakhir ini ketika Dia menjadi yang utama, 
yang utama di dalam Gereja, posisi itu, tempatNya di dalam Gereja. Yesus berkata, “Barangsiapa yang 
percaya kepadaKu, maka pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan akan dia lakukan juga, bahkan lebih 
besar dari yang Aku lakukan, sebab Aku pergi kepada BapaKu.” Paham? Itu adalah maksudNya. Itu adalah 
manifestasi tersebut. Dan sekarang, pada masa ini Dia ingin mendapatkan seseorang yang bisa benar-
benar melihatnya, sehingga mereka dapat memperbolehkan Firman itu . . .

(376) Lihat, Yesus melihatnya dengan begitu sempurnanya dilahirkan bagi zaman tersebut, hingga 
Allah mengekspresikan setiap gerakan yang Dia buat. Dia adalah pewahyuan Allah, Allah yang 
disingkapkan.

178

(377) Sekarang, Dia menguduskan Gereja dengan Roh dan DarahNya, supaya Dia membuat setiap 
janji di akhir zaman ini dinyatakan. Sekarang, mudah untuk kembali ke belakang dan mengangkat pada 
hari-hari terakhir ini, yaitu apa yang sudah ditinggalkan oleh orang-orang yang lain ini, dan oleh RohNya 
Yang Kudus menyatakan semua misteri Ketujuh Meterai. Paham? Dia sedang mengekspresikan diriNya. 
Itulah maksudNya. Itulah kenapa Dia mati. Itu adalah rangkap yang kedua dari tiga rangkap 
manifestasiNya. Pertama, untuk mengekspresikan diriNya di dalam Kristus dan kemudian Dia 
mengekspresikan diriNya melalui Gereja, dan hal yang sama, Kristus adalah Firman. Dan gereja menjadi 
Firman ketika ia memperbolehkan Firman bekerja melalui mereka.
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Tetapi ketika mereka menerima denominasi persilangan itu, maka bagaimana mungkin Firman bekerja 
melaluinya? Ia ditanahkan; maka itu menyebabkan hubungan arus pendek dan meledakkan sekering. 
Paham?

Tetapi ketika arus listrik mengalir dengan bebas, Firman Allah, Ia mengekspresikan diriNya sendiri. 
“Pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan akan kamu lakukan juga.” Dan di hari-hari terakhir ini hal itu akan 
terjadi, “Lihatlah Aku mengutus nabi Elia kepadamu, dan dia akan mengembalikan hati anak-anak kepada 
iman bapa-bapa.”
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(380) Dan di situ, akan tiba waktunya ketika Dia dapat mengekspresikan diriNya di dalam Kepenuhan 
KeallahanNya, Keilahian, melalui GerejaNya, sebagai yang utama di dalam Gereja ini. Oh, bukan main! 
Apa? Manusia yang diurapi itu; sekarang orang-orang yang diurapi; oh, bukan main, untuk membawa 
kembali Mempelai Wanita dan Mempelai Pria yang diurapi itu. Yang diurapi dengan (kenapa?) menerima 
apa yang telah ditolak oleh Hawa, dan Adam; datang kembali dengan urapan Firman, karena Dia berkata, 
“FirmanKu adalah Roh.” Paham? Diurapi dengan Firman. Apa yang dulu ditolak oleh Hawa, Dia datang 
kembali dan kita menerima.

180

Lihatlah bagaimana kondisi persilangan itu lagi, persis seperti apa yang dulu dia perbuat kepada 
Hawa.

Dia katakan kepada Hawa, “Jangan kamu lakukan ini, dan jangan lakukan itu, dan kamu tidak boleh 
melakukan ini dan itu.”

(383) Dan Setan berkata, “Oh! Kamu tahu . . .” Tetapi Hawa berpaling dan mendengarkan Setan.181

Tetapi Hawa di akhir zaman ini tidak akan melakukannya, karena Ia ditentukan untuk tidak 
melakukannya. Benar, tuan. Allah akan melakukannya. Dia tahu . Dia akan memilikinya. Dia berkata, Dia, 
noda . . . “Gereja akan ada di sana tanpa noda ataupun kerut.” Ia akan berdiri di sana di dalam 
kemegahan Dia, FirmanNya bermanifestasi.

Ia akan menjadi sebuah tanda bagi dunia. Ia akan menjadi sebuah . . . Ia akan menjadi seorang yang 
penting bagi dunia sehingga dunia dapat melihat dan berkata, yah, orang-orang dunia yang lain berkata, 
“Ah, Dia berguling-guling kudus. Dia sepupu yang kedua. Dia bukan milik kelompok kita.” Saya tahu. Itu 
adalah hal yang bagus. Dia, Dia milik Kelompok yang ada di sini.

(386) Seseorang berkata kepada saya tempo hari, berdiri dan berbincang-bincang, dia katakan, 
“Baiklah, anda milik denominasi apa?”
182

Saya katakan, “Tidak ada.”

“Apa?”

“Tidak ada,” Saya katakan, “Saya milik sebuah Kerajaan.”

“Nah, bagaimana anda bergabung dengan itu?”

“Anda tidak bergabung dengannya. Anda dilahirkan di dalamNya.” Uh-huh.

“Kerajaan apakah itu?”

Saya katakan, “Tubuh mistik Yesus Kristus.

Oleh satu Roh kita dibaptis ke dalam Tubuh ini, dilahirkan dari RohNya, maka kita milik sebuah 
Kerajaan. Dan hidup kita bukanlah orang Amerika; kita bukan orang Jerman; kita bukan siapa-siapa; kita 
adalah orang-orang Kristen. Kita duduk dan berjalan di dalam Roh, seorang budak kasih dari hal-hal 
duniawi. Dan hak-hak kita kepada dunia, kita jual dan membeli Mutiara yang Berharga ini, dan berjalan 
dan membolehkan Roh Kudus memanifestasikan diriNya. Begitulah bagaimana GerejaNya yang sejati itu. 
Itulah siapa anda, atau siapa saya, jika kita mau membiarkan diri kita berjalan dan melayani Allah oleh 
FirmanNya dan bukan melalui apa yang dikatakan oleh kredo.

(388) Perhatikan, Manusia yang diurapi itu, Kristus sendiri di sini, Oh Allah, dinyatakan. Tetapi 
sekarang . . . Lihat! Tetapi, tetapi sekarang (kenapa?) Dia sebagai yang utama. Allah sepenuhnya 
dimanifestasikan di dalam Yesus Kristus. Rahasia besar Allah dari pewahyuanNya.

183

Terang pewahyuan yang besar ini sudah selalu membutakan hikmat dunia ini.

Di zamannya Yesus Kristus ketika Dia ada di bumi, itu sudah membutakan mereka. Mereka berkata, 
“Wah, Engkau bahkan menjadikan diriMu sendiri Allah. Engkau menjadikan diriMu sendiri sama dengan 
Allah.” Memang Dia sama, bukan hanya sama dengan Allah, Dia adalah Allah itu sendiri. Nah, mereka tidak 
memahaminya. Dan omong-omong, beberapa dari anda mungkin . . .

(391) Saya pernah mendengar orang-orang kafir memberitahu saya pada suatu hari bahwa Yesus 
tidak pernah mengatakan Dia adalah Anak Allah. Tentu Dia mengatakan. Tentu Dia katakan. Anda hanya 
tidak tahu Alkitab anda. Apa yang Dia katakan kepada perempuan di sumur itu? Paham? Apa yang Dia 
katakan kepadanya?

184

“Aku tahu Mesias datang, dan kalau Dia datang Dia akan melakukan hal-hal ini.”

Dia berkata, “Akulah Dia yang berbicara kepadamu.”

Dan kepada Paulus dan orang-orang yang lainnya juga.
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Perhatikan. Tetapi sekarang, Gereja menjadi yang utama.

(393) Rahasia Allah yang besar itu sudah selalu membutakan hikmat dunia. Mereka tidak dapat 
memahaminya. Mereka benar-benar tidak memahaminya. Setan tidak memahaminya. Tidak seorang pun 
dari mereka yang memahaminya, selain mereka yang ditentukan untuk memahaminya, bagaimana Allah 
dan Kristus adalah Satu. Kalau mereka akan menjadikan Dia tiga setiap kali. Paham? Mereka tentu akan 
melakukan hal itu.

185

(394) Perhatikan, berikutnya, yang kedua, Kristus yang dimanifestasikan di dalam anda, pengharapan 
yang mulia. Allah yang besar yang dimanifestasikan di dalam Kristus, sekarang Kristus dimanifestasikan di 
dalam anda.
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Kita akan bergegas.

Lihat! Apa yang dulu merupakan rahasia besar Allah, rahasia besar yang misterius yang ada di dalam 
pikiranNya, sekarang ditempatkan ke dalam hati orang percaya, yaitu Tubuh Kristus. Apa yang dulu 
merupakan rahasia besar Allah yang ada di dalam pikiranNya sebelum dasar dunia sekarang ini 
dimanifestasikan. Renungkan itu! Paham? Oh, bukan main! Oh, saya . . .

Saya yakin kita tidak, kita tidak memahaminya. Yah, saya—saya tidak dapat memahaminya dengan 
cara saya yang seharusnya, dan—dan saya yakin anda pun tidak. Paham?

(397) Tetapi misteri besar Allah, apa yang dulunya sebagai sebuah misteri yang dimiliki oleh Allah 
yang kekal itu, sekarang ini sudah disingkapkan di dalam Yesus Kristus, selanjutnya diteruskan kepada 
GerejaNya. Apa yang dulunya ada di dalam pikiran Allah sekarang ada di dalam Tubuh Kristus, Yesus 
bercinta dengan Gereja, Mempelai WanitaNya, membisikkan rahasia-rahasia kepadaNya.

187

Anda tahu bagaimana anda memberitahukan perkara-perkara kepada isteri anda, anda tahu itu, 
kalian yang gadis yang hendak menikah. Anda sungguh mencintai dia, anda memberitahukan rahasia-
rahasia kepadanya, dan membuat dia semakin dekat dengan anda dan mencintai anda dan segala 
sesuatunya. Anda tahu bagaimana itu?

(399) Begitulah Allah, Kristus, sedang melakukan kepada Gereja. Paham? Dia memperbolehkan Gereja 
mengetahui rahasia-rahasia itu, hanya rahasia-rahasia. Bukan perempuan-perempuan yang genit ini; 
yang saya maksudkan IsteriNya. Paham? Baiklah. Sekarang, lihatlah. Bukan. Dengan memiliki pewahyuan 
rahasiaNya yang diberitahukan kepada mereka oleh kasih karuniaNya! Sungguh kasih karunia Allah! 
Saudara-saudara, saya tahu itu . . . Saya harap anda tidak berpikir hal ini kedengaran pribadi sifatnya 
bagi sekumpulan orang, atau ini, itu, tetapi rahasia itu yang sedang Allah bagikan dengan seluruh Gereja, 
jika mereka mau menerimanya. Paham? Ini bukan berarti hanya untuk saya atau anda. Ini artinya untuk 
Gereja, bahwa Dia sedang berusaha untuk masuk ke dalamnya.
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Dan anda berkata, “Nah, kenapa mereka tidak menerimanya?” Mereka tidak dapat menerimanya. Dia 
berkata, lagi, Dia mengatakan hal-hal ini. “Dan bagaimana mereka bisa begitu?” Karena Yesaya sudah 
mengatakan bahwa mereka tidak dapat memahaminya. Paham? Dan Dia selalu katakan . . .

(401) Nabi Paulus berkata, “Pada hari-hari terakhir orang-orang akan menjadi keras kepala, 
menyombongkan diri, lebih mengasihi dunia daripada mengasihi Allah, pemberontak, pemfitnah, tidak 
tahan bertarak, dan tidak suka yang baik; keras kepala, sombong, paham; memiliki suatu bentuk 
kesalehan, tetapi menyangkali Kuasanya; jauhilah mereka itu. Sebab orang-orang ini yang pergi dari satu 
rumah ke satu rumah dan memimpin perempuan-perempuan yang lemah dengan segala keinginan 
mereka,” memakai celana pendek, dan berambut pendek, dan lain sebagainya. “Memimpin mereka yang 
dikuasai berbagai nafsu, dan yang berkata, 'Itu tidak apa-apa. Oh, mereka yang di sana itu kan orang-
orang gila. Jangan ambil . . .'” Paham? “Tidak pernah mampu untuk sampai kepada pengetahuan akan 
Kebenaran. Dan orang-orang ini menentangnya seperti Yanes dan Yambres yang memberontak terhadap 
Musa,” sanggup untuk menghasilkan sebuah gereja dan menghasilkan sekelompok orang. Benar, tuan.
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“Tetapi kebodohan mereka akan menjadi nyata,” ketika Yesus mengambil Mempelai WanitaNya dan 
mendudukkanNya di sini dan berkata, “Inilah tempat Mempelai Wanita,” dan Dia pergi bersama 
denganNya. Itu benar. Kebodohan mereka akan menjadi nyata.

(403) Lihatlah perihal memiliki pewahyuan mengenai rahasia ini yang diberitahukan kepada mereka 
oleh kasih karuniaNya. Lihat! Ketika pewahyuan besar ini, misteri yang disingkapkan ini, diberitahukan 
kepada anda, maka anda menolak semua hal yang berasal dari dunia.

190

Sekarang saya akan kembali sekali lagi. Mungkin sebaiknya saya katakan saja tadi. Saya sedang 
mengarahkan ke situ. Demi kaset rekaman itu, dan mereka yang sedang menyeberang. Kaset ini 
menyebar ke seluruh dunia. Paham?

Kalian para wanita yang mengklaim bahwa kalian sudah memperoleh baptisan Roh Kudus, namun tidak
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memiliki keberanian untuk membiarkan rambut anda bertumbuh, sedangkan Alkitab menghukumnya dan 
berkata bahwa seorang wanita . . . seorang pria berhak untuk memisahkan isterinya dalam perceraian 
jika isterinya memotong rambutnya. Kehormatan di hadapan Allah untuk melakukan itu. Alkitab katakan 
jika ia memotong rambutnya, ia tidak menghormati kepalanya. Dan itu memalukan; sungguh, anda tahu, 
sungguh suatu hal yang memalukan, bagi seorang wanita yang berdoa dengan rambut pendek. Paham?

Memakai celana-celana pendek dan celana-celana panjang ini dan yang lainnya. Alkitab berkata, 
“Setiap wanita yang akan,” (oh, kata anda . . .) “yang memakai pakaian seperti laki-laki, itu adalah suatu 
kekejian bagi Allah,” kenajisan, kejijikan, seperti sebuah kamar mandi tua yang bau. Paham? Oh, astaga, 
bau yang busuk di hidung Allah. Dan kemudian anda mencoba untuk berdoa atau mempersembahkan doa-
doa dengan cara yang seperti itu, Allah menolaknya, mengabaikannya. Itu benar.

(407) “Baiklah,” anda berkata, “sekarang tunggu dulu, Saudara Branham, anda sedang berbicara 
tentang Perjanjian Lama.”
191

Dia sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Ini adalah pewahyuan Allah yang penuh. Jika Allah pernah 
mengatakan sesuatu, Dia tidak pernah bisa merubahnya. Dia selalu memperbesarnya, bukan merubahnya. 
Taurat diperbesar, bukan diubah. Diperbesar!

“'Barangsiapa yang berbuat cabul akan dihukum mati,' tetapi barangsiapa,” sekarang diperbesar, 
“memandang seorang wanita dan menginginkannya!” Dia tidak pernah merubah perintah itu. Dia 
memperbesarnya.

“Ingatlah akan hari Sabat dan jagalah itu tetap kudus,” satu hari dalam satu minggu. Sekarang Dia 
memperbesarnya. Perhentian itu datang dengan menuruti Roh Allah. “Perintah demi perintah, dan baris 
demi baris, di sini sedikit dan di situ sedikit; peganglah yang kuat untuk apa yang baik, sebab oleh 
orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing Aku akan berbicara kepada 
bangsa ini.” Dan itulah perhentian. Itu adalah perhentian yang berasal dari Hadirat Allah.

Sekalipun begitu mereka tidak mau mendengarnya, dan menggeleng-gelengkan kepala mereka, dan 
berjalan menuju ke denominasi-denominasi mereka. Uh-huh. “Ini adalah perhentian itu,” paham, 
memperbesar hari Sabat itu, bagi kalian penganut hari Sabat dan yang lainnya. Oh, bukan main. Dia tidak 
merubah; Dia memperbesarnya. Neraka sudah membuka gerbang-gerbangnya untuk menerima mereka.

(412) Nah, sekarang anda dapat melihat Pesan akhir zaman, kenapa Itu ditolak. Dapatkah anda 
melihat? Sekarang, bukan denominasi, tetapi pewahyuan tentang misteriNya. Paham? Bukan denominasi, 
pewahyuan itu. Allah tidak dikenal melalui denominasi. Dia dikenal melalui pewahyuan.
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Lihat! Allah di dalam TubuhNya, Kristus, dan Kristus di dalam TubuhNya, Mempelai Wanita. Oh, bukan 
main. Allah bermanifestasi di dalam Kristus; Kristus bermanifestasi di dalam Mempelai Wanita. Dan 
sebagaimana Allah mengambil perempuan itu dari tubuh Adam dan dia jatuh, maka Allah sudah mengambil 
dari Tubuh Kristus, dagingNya, TubuhNya, yang adalah FirmanNya, dan menerbitkan seorang Mempelai 
Wanita yang tidak akan jatuh oleh denominasi ataupun kredo. Tidak tuan. Tetapi Mempelai Wanita 
sedang kembali kepada Firman Allah yang murni yang tidak bercampur yang dimanifestasikan itu.

Saya harap setiap pria dan wanita yang mendengarkan kaset ini akan mengerti hal itu. Paham?

Ia adalah Hawa yang kedua, tetapi Ia tidak merusak dan—dan mengotori pakaian kemurnian dan 
kekudusan diriNya terhadap SuamiNya. Ia akan tetap setia dengan Firman ini tanpa mempedulikan apa 
pun yang orang katakan. Anda boleh saja mempunyai semua kegerakan oikumene yang anda inginkan ini 
dan penggabungan-penggabungan itu.

(416) Dan mereka akan segera mendatangkan suatu penganiayaan dan menutup semua gereja-
gereja. Anda melihat hal itu. Dan gereja-gereja yang seperti ini yang tidak berada di dalam denominasi-
denominasi, maka mereka akan memakainya untuk rumah-rumah toko pada waktu itu. Dan jika ada orang 
yang pergi dan berdoa bagi orang lain yang bukan milik gerakan oikumene itu maka dia akan langsung 
ditembak di tempat. Itu sudah terjadi. Hamba Tuhan dari Lutheran itu, kepala darinya, telah mengatakan 
demikian. Itu dikatakan di sini. Anda bisa membacanya di majalah-majalah anda. Itu benar.
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Jangan pedulikan apa yang mereka katakan, bahwa Gereja akan berdiri benar di dalam Terang ini. Ia 
sudah membuktikannya dahulu, dan Ia akan melakukannya lagi di hadapan segala sesuatunya. Itu adalah 
Firman Allah. Dan biarlah semua gerakan oikumene dan segala sesuatu yang lainnya akan dilenyapkan. Ia 
akan ada di sana dengan tanpa noda ataupun kerut. Benar. Ia akan berdiri di sana.

(418) Perhatikan, Allah memanifestasikan diriNya di dalam TubuhNya, Kristus. Sekarang, anda melihat 
maksud tiga rangkap yang indah itu?
194

Kristus di dalam TubuhNya, Gereja, membuktikan kebenaran Firman yang dijanjikanNya seperti yang 
dulu Allah lakukan melalui Kristus.
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“Siapakah yang dapat menuduhKu berbuat dosa? Jika Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan 
BapaKu, maka di manakah Aku—di manakah Aku sudah gagal? Nah, kamu sekalian berkata bahwa kamu 
melakukannya, kamu denominasi-denominasi, nah, sekarang, tunjukkan kepadaKu. Yah, tunjukkan padaKu 
di manakah Aku sudah gagal untuk menjadi Mesias. Tunjukkan kepadaKu satu saja bahwa Aku sudah 
gagal melakukan tanda yang telah Allah katakan yang akan Mesias lakukan, yang mana Aku tidak 
menggenapkanNya,” Dia katakan. Paham? Allah di dalam TubuhNya.

(421) Sekarang Kristus, “Pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan akan kamu lakukan juga” Nah, 
lihatlah, Allah yang sama. Paham? “Pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan akan kamu lakukan juga, 
bahkan lebih besar dari ini, sebab Aku pergi kepada BapaKu.” Gereja itu sedikit waktu lagi akan ada di 
dalam Terang, paham, membuktikan kebenaran FirmanNya yang dijanjikan seperti yang dulu Allah lakukan 
terhadap janji-janjiNya di dalam Tubuh Kristus, demikianlah sekarang Kristus sedang melakukan 
pekerjaan-pekerjaan yang sama di dalam Tubuh Kristus, Gereja. Paham? Nah, memberitahukan misteriNya 
kepada Pohon Mempelai WanitaNya di akhir zaman ini, menghasilkan buah-buah yang ada pada Pohon itu 
sejak awal mulanya.
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(422) Perhatikan, pohon itu mengeluarkan sebatang ranting, Lutheran. Apa yang ia lakukan? Ketika 
pohon itu mulai bertunas, di sinilah buah itu muncul dengannya. Apa yang terjadi? Mereka berdenominasi. 
Jadi pemangkas itu datang, Bapa, sang Pengusaha Kebun, dan memotong . . . ? . . . “Ini mati.”
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Muncullah pengikut Wesley; ia muncul dengan bagus. Apa yang ia lakukan? Buah itu langsung kembali 
ke pohon itu lagi, jadi Dia memotong pokok ranting itu, itu mati.

Tunjukkan kepada saya satu gereja . . . Saya ingin tahu. Saya sudah menjalani 33 tahun dari sejarah 
gereja. Tunjukkan kepada saya satu saja, satu tempat, di mana ada gereja yang pernah diorganisasikan 
yang tidak mati di tempat itu juga. Tunjukkan kepada saya satu saja yang pernah bangkit lagi di luar dari 
jumlah-jumlah itu dan yang lainnya, bukan sebuah kebangunan rohani. Paham? Itu tidak ada di sana. 
Tidak ada, tuan, ia sudah lenyap.

(425) Jadi apa yang dilakukan oleh Pengusaha Tanah itu? Datang dan memangkasnya. Paham? Itu 
menghasilkan buah denominasi; lemon pada sebatang pohon jeruk, jadi Dia memangkasnya, paham. 
Mengeluarkannya, menjaganya.
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Tetapi di manakah jantung pohon itu? Tepat berada di tengah. Dan Dia sudah memangkas mereka 
semua, sampai ke puncaknya . . .

Dia sudah mendapati Benih itu turun ke akarnya, seperti sebatang pohon yang ditanam di tepi aliran 
sungai-sungai, dia yang menuruti hukum Allah dan mengasihi di dalam hatinya. “Dan dia akan menjadi 
seperti sebatang pohon, ”Mazmur 1, “yang ditanam di tepi aliran sungai-sungai; daun-daunnya tidak 
akan kering; ia akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan tepat di sinilah itu . . .

Dan buah bagian manakah yang cepat matang? Di puncak pohon itu. Kenapa? Sinar menyinarinya. 
Amin. Itu benar. Dan tepat di puncak pohon itu di hari-hari terakhir ini Dia sedang menghasilkan sebatang 
Pohon Mempelai Wanita.

(429) Sekarang, ingat, Dia adalah Pohon Kehidupan yang berlawanan dengan benih ular itu. Anda 
mengerti? Dia [“He”—Ed.] adalah Benih itu, Benih Keturunan wanita itu, Pohon Kehidupan di taman itu. 
Dan kalau saja dulu mereka tidak mengulurkan tangan mereka dan memindahkan Pohon ini, mereka akan 
memakan Pohon ini dan hidup selamanya. Dan Dia adalah satu-satunya Pohon yang dapat diambil 
sehingga anda dapat hidup selama-lamanya. FirmanNya adalah Hidup. Dan itu merupakan Firman pada 
waktu itu, Firman Allah yang sudah ditolak oleh Hawa di taman Eden itu, maka ini adalah Kristus, Firman 
yang dimanifestasikan.
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Dan ketika Dia ada di bumi, Dia adalah Pohon Kehidupan. Apakah anda percaya itu? Dan Roma, apa 
yang mereka lakukan? Dia harus ditebang. Dan Dia ditempatkan pada pohon aib itu, “terkutuklah ia yang 
tergantung pada sebatang pohon,” menjadi kutuk bagi umat manusia.

Dan sekarang melalui itu, Dia menghasilkan sebatang Pohon Mempelai Wanita, yang akan menjadi 
Pohon Kehidupan yang dipulihkan kembali kepada Dia [“He”—Ed.] sebagai Suami dan Isteri di taman Eden, 
(oh, glori bagi Allah) dengan Firman yang sama dan Allah yang sama yang dimanifestasikan sebagai 
Suami dan Isteri: Pohon Mempelai Wanita yang sama itu kembali lagi.

(432) Perhatikan, menyatakannya! Sekarang, oh, ada banyak sekali di sini, kita bisa terus dan terus. 
Perhatikan, Pohon Tubuh Kristus yang ada di taman itu, membuat . . . sekarang menyatakan misteriNya 
kepada Pohon Mempelai Wanita ini.
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Perhatikan, yang ditebus oleh Kristus, Adam yang kedua! Anda percaya Dialah itu? Pulang kembali ke 
Eden bersama dengan isteriNya yang jatuh, yang ditebus untuk pulang kembali. Itulah Kristus dan Gereja 
di  zaman  ini—membawa  IsteriNya  kembali.  Mengertikah  misteri  tiga  rangkap  itu  sekarang?  Allah  yang
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dimanifestasikan di dalam Kristus; Kristus yang dimanifestasikan di dalam Gereja; semuanya itu, untuk 
membawa kembali Adam dan Hawa yang semula itu lagi, pria dan wanita, yang adalah satu, yang 
dihasilkan dari Darah yang sama, dan Roh yang sama, dan seterusnya.

(434) Gereja adalah Darah Kristus oleh Roh, karena Kehidupan ada di dalam darah. Itu adalah 
baptisan Roh Kudus yang membaptis kita ke dalam TubuhNya, yang hanya mengenali TubuhNya, 
dagingNya, FirmanNya.
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Denominasi tidak akan pernah menyentuh itu. Itu adalah sebuah pewahyuan. Mempelai Wanita 
mengetahuinya. Dulu Hawa juga mengetahuinya, tetapi dia jatuh; tetapi yang satu ini mengetahuinya, 
dan tidak akan jatuh. Ia ditetapkan untuk tidak jatuh. Haleluya. Ia ditetapkan untuk tidak jatuh. Ia tidak 
akan gagal. Ia ditentukan untuk itu. “Berbahagialah orang yang Allahnya tidak memperhitungkan dosa.” 
Kalian para hamba Tuhan tahu apa yang sedang saya bicarakan ketika ada selusin hamba Tuhan dari 
antara anda yang duduk di sini. Paham? “Berbahagialah orang yang dosanya tidak diperhitungkan Allah,” 
Daud.

(436) Perhatikan, menebus kembali dengan Dia, pulang, kembali ke Hidup Kekal di dalam tubuh 
seorang manusia, makan, minum, hidup selamanya. Yesaya berkata, “Mereka akan mendirikan rumah-
rumah dan mendiaminya juga, mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. 
Mereka tidak akan membangun dan orang lain mengambilnya.” Anak-anak tidak akan mengambilnya, 
tetapi mereka akan ada di sana bersama dengan keturunan mereka. Dia akan membangunnya dan tinggal 
di sana. Amin. “Dia tidak membangun, dan orang lain yang memakan; dia membangun dan memakannya 
sendiri.” Amin! Apakah itu? Mempelai WanitaNya pulang bersama dengan Dia, ditebus kembali kepada 
Adam dan Hawa yang semula lagi, sebab kematian sudah tinggal di belakang. Mereka melihat kembali ke 
salib itu dan melihat kematian yang sudah dibayar itu.
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Dan sekarang dengan iman kita dibangkitkan bersama denganNya, duduk di tempat di Surga saat ini 
juga, melihat kembali kepada yang menebus kita, menantikan sang Suami datang untuk berbaris pulang 
bersama dengan Dia.

(438) Maksud tiga rangkap Allah yang dimanifestasikan di dalam Adam dan Hawa, dan setiap nabi, 
dan di sepanjang zaman-zaman tersebut, dan Dia yang akan datang: Dia yang sudah ada, Dia yang 
sekarang, dan Dia yang akan datang, keseluruhan manifestasi itu, pewahyuan Firman Allah: Adam dan 
Hawa yang ditebus pulang kembali: Allah menyatakan diriNya.
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(439) Di sana Dia akan duduk di atas takhta Daud, itu benar, dan akan memiliki, memerintah semua 
bangsa dengan gada besi. Akan ada pohon di tiap-tiap sisi. Dan tiap bangsa yang masuk, kesembuhan ini 
akan diperuntukkan bagi mereka. Daun-daun ini akan menjadi kesembuhan bagi bangsa-bangsa. Raja-raja 
akan memberikan penghormatan di dalamnya. Tidak akan ada lagi yang bisa menyesatkan atau sesuatu 
yang seperti itu yang bisa masuk. Gunung Sion akan mempunyai Cahaya yang bersinar ke atasnya siang 
dan malam, dan Orang-orang yang ditebus akan berjalan di dalam terang itu. Oh, haleluya.
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Demi merenungkan, bahwa ini bukanlah sebuah kisah dongeng, ini bukanlah suatu konsep teologia. 
Ini adalah pewahyuan Yesus Kristus melalui FirmanNya, yang bersinar terang dan itu sudah senantiasa 
benar di semua zaman. Dan itu benar di zaman ini! Itu adalah benar saat ini juga. Itu benar dengan diri 
saya. Itu benar dengan diri anda, dan setiap laki-laki dan wanita yang memegang pewahyuan ini. Amin.

(441) Dan lihatlah, Allah sendiri menyatakan diriNya dan mendenyutkan diriNya melalui Kehidupan itu 
di mana anda adalah seorang tawanan bagi Dia sekarang ini. Anda adalah tawanan kasihNya. Dunia boleh 
mentertawakan, mengolok-olok mereka, berkata, “Keluarlah.” Anda bisa pergi, tetapi anda adalah seorang 
tawanan. Wanita-wanita yang lainnya bisa bertingkah-laku seperti Hollywood, tetapi bukan anda. Anda 
adalah seorang tawanan. Amin. Nah, anda adalah seorang tawanan bagi Kristus. Para pria yang lain 
boleh merokok dan minum-minum dan bertingkah-laku semau mereka dan menyebut diri mereka Kristen, 
diaken, dan bahkan para pengkhotbah; tetapi bukan anda, anda adalah seorang tawanan, seorang 
tawanan bagi Firman. Benar, tuan. Benar, tuan.

204

(442) Memberitahukan misteriNya kepada Pohon Mempelai WanitaNya, yang ditebus oleh Kristus, 
Adam yang kedua; pulang untuk dipulihkan kembali ke Eden yang mula-mula itu, bebas dari kematian, 
sakit penyakit, kesedihan, malu, pulang bersama dengan Kehidupan Kekal.
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Kemudian, dengarkan, begitu banyak orang yang sudah mendapatkan konsep yang salah. Itu—itu . . 
. Menobatkan orang-orang kepada Kekristenan, dan kepada pemerintahnya, sama sekali bukan pemikiran 
Allah. Anda berkata, “Kita menobatkan orang-orang kepada Kekristenan melalui pemerintahanNya.” Bukan 
itu. “Yah, mereka tidak seharusnya minum-minum. Mereka tidak seharusnya berbohong.” Apakah anda 
tahu bahwa pengikut Muhammad bisa bersinar lebih terang daripada anda. Apakah anda tahu para 
penyembah berhala di Afrika, orang-orang kulit hitam itu, dan mereka memiliki hukum-hukum di kalangan 
suku-suku mereka yang akan lebih bersinar daripada apa pun yang bisa anda hasilkan di dalam 
Kekristenan.
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(444) Wah, saya sudah pernah pergi ke suku Shangaan di sana. Jika seorang gadis belum menikah 
sampai umur tertentu, dia harus meninggalkan sukunya, menanggalkan cat kesukuannya. Ia pergi ke 
kota; ia hanya menjadi seorang buruh pelabuhan. Dan jika dia . . . Sebelum dia dinikahi, dia harus harus 
diuji keperawanannya. Jika didapati bahwa dia bersalah karena berbuat cabul dengan seorang laki-laki, 
laki-laki itu, gadis itu harus memberitahukan siapakah itu, dan keduanya akan dibunuh, bersama-sama. 
Oh, mereka bisa—mereka bisa lebih bersinar daripada apa yang disebut demikian ini . . .
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Apakah jika anda sudah melakukan itu maka dengan begitu disebut orang-orang Kristen? 99% dari 
mereka akan mati sebelum hari siang. Itu benar. Itu benar, keduanya baik laki-laki maupun wanita. Anda 
tahu itu benar.

“Apa?” Anda berkata, “Yah, saya murni!”

(446) “Barangsiapa yang memandang seorang wanita dan menginginkannya. Sudah berbuat cabul 
dengannya di dalam hatinya.” Sekarang, bagaimana dengan itu? Bagaimana dengan anda, saudari, yang 
menghadirkan diri anda kepada laki-laki, seperti itu? Anda benar-benar bersalah jika anda melakukannya.
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“Oh, tetapi itu kan tidak apa-apa.” Gembala sidang takut untuk mengatakan hal itu, sebab kenapa? 
Kantor pusat denominasinya akan menendang dia keluar jika dia tegas terhadap hal itu. Mereka adalah 
persilangan. Mereka tidak menerima Firman. Firman katakan itu benar. Yesus katakan itu benar, dan Dia 
adalah Kepala.

(448) Sekarang, perhatikan, Allah menyatakan diriNya. Bukan, kita seharusnya tidak membuat orang-
orang bertobat kepada Kekristenan oleh sebuah pemerintahan; tetapi oleh pewahyuan, Kristus di dalam 
diri anda, sebagaimana dulu Allah ada di dalam Kristus. Sebagaimana dulu Allah ada di dalam Kristus, 
Kristus ada di dalam anda! Ketika, apa yang dulu Allah lakukan di dalam Kristus, Allah lakukan di dalam diri 
anda! Tanda-tanda yang dulu Allah lakukan di dalam Kristus, Kristus lakukan di dalam anda! Oh, tidakkah 
itu indah? Uh! Oh, bukan main! Saya suka itu.
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Yesus berkata, “Pada hari itu,” itu adalah zaman ini. “Pada hari itu,” ketika pewahyuan ini dinyatakan, 
“kamu akan tahu bahwa Aku di dalam Bapa, dan Bapa di dalam Aku, Aku di dalam kamu, dan kamu di 
dalam Aku.” Ketika pewahyuan itu dimanifestasikan, “Pada hari itu kamu akan tahu bahwa Aku dan Bapa 
adalah Satu. Aku ada di dalam Bapa, dan Bapa ada di dalam Aku. Maka ketika pewahyuan datang, maka 
itu adalah Aku di dalam kamu dan kamu di dalam Aku.” Begitulah. Lihatlah manifestasi tiga rangkap itu . . 
. Untuk apa? Untuk membawanya kembali. Kita harus demikian.

Sebagaimana Yesus dulunya adalah Firman Allah, Dia yang terbukti sama, jika Dia—jika Dia bukan 
Firman.

(450) Dia tidak akan memanifestasikan Firman. Dia pasti sudah merupakan seorang teolog besar. 
Itulah Mesias yang sesungguhnya yang dunia cari. Paham? Benar, tuan. Itu sudah pasti Dia.
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Itulah yang mereka cari di zaman ini: seseorang yang dapat melebihi Billy Graham, atau seseorang 
yang dapat bersembunyi dengan organisasi mereka, tampil dan memperkenalkan kepada orang-orang 
Gereja Baptis bahwa mereka tahu di mana mereka sedang berdiri. Tentu. Mereka sedang mencari hal itu. 
Tetapi Gereja sedang mencari kesederhanaan dan tanda-tanda dari Allah yang hidup, Kristus.

(452) Yesus bukanlah seorang teolog besar. Dia adalah seorang petani biasa, seorang Anak tukang 
kayu, disebut demikian. Paham? Dia berjalan berkeliling, tetapi Allah . . . Dia berkata, “Salah satu dari 
kalian, tunjukkanlah kepadaKu apa yang Alkitab katakan yang akan Aku lakukan yang belum Aku 
nyatakan.”
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Jadi Gereja bisa melakukan hal yang sama di zaman ini. Apa yang pernah Kristus lakukan, demikianlah 
Gereja lakukan saat ini. “Pada hari itu kamu akan tahu bahwa Aku ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam 
Aku, Aku di dalam kamu dan kamu di dalam Aku.” Paham? Ke situlah anda pergi. Berbaris menuju ke Sion. 
Ke mana? Kerajaan itu. “Pada hari itu, kamu akan tahu bahwa Aku di dalam kamu.”

(454) Dan perhatikan di sini! Di sinilah, itu indah. Saya tidak ingin anda melewatkan hal ini. Sekarang, 
setiap orang, dan kalian yang mendengarkan kaset ini, yang di hutan-hutan dan di mana saja anda 
mendengarNya, sekarang dengarkan.
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“Dan sebagaimana Bapa mengutus Aku, demikian pula Aku mengutus kamu,” Yesus katakan. Paham? 
Sekarang, perhatikan, Bapa yang mengutus Dia ada di dalam Dia untuk membuktikan diriNya benar, sebab 
Dia adalah Firman. Dan Yesus yang sama yang mengutus anda, menyertai anda dan di dalam anda untuk 
membuktikan Allah yang sama itu. “Sebagaimana Bapa mengutus Aku, dan Aku hidup oleh Bapa; demikan 
pula Aku mengutus kamu, dan kamu hidup oleh Aku.” Siapakah Dia? Dia adalah Firman. Anda hidup oleh 
Firman. Oh, rasanya saya mau mengambil sebuah teks mengenai hal itu dan mengkhotbahkan tentangnya 
selama kira-kira beberapa jam, paham, tentang hal itu. Perhatikan, perhatikan. Dan “Bapa yang 
mengutus Aku” menyertai Dia. Bapa yang mengutus.
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(456) Yesus, yang mengutus kita, masuk. “Sedikit waktu lagi dan dunia tidak akan melihat Aku lagi, 
namun kamu akan melihat Aku, sebab Aku,” bentuk kata tunggal, “Aku,” Pribadi itu, Yesus, “akan 
menyertaimu, bahkan sampai kepada kesudahan dunia. Pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan akan kamu 
lakukan juga.” Sekarang, kembalilah dan lihat apa yang telah Dia lakukan; kemudian lihatlah apa yang 
anda lakukan, dan kemudian bandingkanlah diri anda.
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(457) “Dan sebagaimana dulu di zamannya Nuh, maka demikian juga kelak pada saat kedatangan 
Anak manusia. Dan sebagaimana pada zaman Lot,” ketika seorang Billy Graham dan Oral Roberts modern 
masuk ke Sodom dan berkhotbah kepada orang-orang Sodom, dan membutakan mata mereka, paham, 
dengan Injil. Satu Malaikat, seorang Utusan, tetap bersama dengan Abraham dan kelompok Pilihan itu. 
Dan tanda seperti apakah yang Dia lakukan? Paham? Dan bagaimana Abraham menyebut Dia? Elohim, 
Allah yang dimanifestasikan di dalam manusia. Yesus, memperlihatkan bahwa Dia sendiri, Allah di dalam 
Dia, akan dimanifestasikan di dalam Mempelai WanitaNya pada hari-hari terakhir. Oh, bukan main, bukan 
main! Benar-benar tidak ada akhirnya. Itu benar-benar pewahyuan Allah. Itu kekal, tetap bergerak terus 
dan terus.
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(458) Perhatikan, kemudian, Seorang yang seperti Adam dan Hawa yang pertama sebelum dosa 
memisahkan mereka di dalam kematian, sekarang Kristus adalah Adam yang kedua di dalam Kehidupan 
menebus Mempelai WanitaNya dari kematian, dan sekarang sedang dalam perjalanan kembali ke Eden 
yang mula-mula, memulihkan lagi Mempelai WanitaNya di dalam persekutuan kembali dengan Allah, 
sebagai Suami dan Isteri, di Taman Eden, tentu, Kristus dan Mempelai WanitaNya.
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(459) Dan Allah, pada hari itu, “Kerajaan itu diserahkan kepada Bapa; supaya Dia menjadi semua dan 
semuanya.” “Sementara dia sedang berbicara, Aku mendengarnya,” Daud, Kristus, Daud duduk di Takhta 
itu, Raja atas seluruh umat manusia. “Dan ketika mereka sedang berpikir, Aku akan tahu apa yang 
sedang mereka pikirkan; sebelum mereka berbicara, Aku akan menjawab. Serigala dan anak domba akan 
makan bersama-sama. Singa akan makan jerami seperti seekor kerbau. Keduanya akan makan bersama 
dan berbaring. Mereka tidak akan saling melukai atau membinasakan di GunungKu yang kudus.” Langsung 
kembali tepat ke Eden lagi secepat yang bisa dilakukan untuk pergi!
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Itulah maksud tiga rangkap itu. Oh Tuhan, tolonglah kami untuk mengetahuinya! Tolonglah kami untuk 
mengetahuinya!

Sekarang dengarkan dengan seksama sebagaimana kita teruskan, kembali ke Eden yang semula.

(461) Kemudian ketika kita dilahirkan dari Dia, kita dipenuhi dengan Dia. Lihat, hidup anda, HidupNya 
ada di dalam anda. Maka seluruh tindakan kita seharusnya memberitakan Dia.
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Itu adalah seperti mengambil kehidupan dari satu pohon dan menempatkannya ke pohon yang 
lainnya. Mengambil kehidupan dari pohon buah per dan menempatkannya ke pohon apel, itu akan 
menghasilkan buah per. Itu sudah pasti, karena getahnya, kehidupan itu ada di dalamnya, bakal benihnya 
adalah pohon per. Baiklah.

Maka seluruh tindakan kita seharusnya memberitakan Dia

Kita memiliki NamaNya. Apakah itu benar? Seharusnyalah kita memikul NamaNya.

(465) Dan ingat, kita sekarang adalah sebagai Mempelai WanitaNya, yang dibuahi oleh RohNya. Oh, 
bukan main. Gereja, melahirkan anak-anak, paham, yang dibuahi oleh RohNya dengan NamaNya, 
menghasilkan NamaNya, menghasilkan KehidupanNya, menghasilkan tanda-tanda KehidupanNya yang 
jelas sebagai yang utama, bukti kebangkitanNya memperlihatkan bahwa Dia tidak mati, tetapi hidup 
selama-lamanya. Ini adalah Hidup yang Kekal, dan yang dibuktikan, membuktikan kepada dunia bahwa 
kita hidup di dalam Dia. Whew!
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(466) Bagaimana anda tahu? Karena anda adalah seorang anggota gereja? Karena, Kristus hidup 
melalui anda, begitu dibuahi oleh RohNya sehingga anda—anda adalah seorang tawanan bagi apa pun 
yang lain. Anda dikurung, oh, bukan main, bagi Injil, dikurung bagi Firman. Dan semua anak-anak yang 
anda lahirkan adalah itu, karena anda adalah seorang tawanan.
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Anda tidak dapat berbuat cabul; anda sudah dibuahi. Glori. Dia tidak bisa memperoleh sebuah 
pegangan. Rahim kehidupan itu tertutup bagi apa pun yang lain. Anda sudah menjadi milikNya melalui 
pilihan. Benih itu sudah sampai kepada Kehidupan; tidak ada dunia yang dapat masuk. Oh! Oh, rasanya 
saya sangat ingin berhenti pada hal ini selama satu jam! Saya yakin anda mengerti. Paham? Kristus, dan 
milikNya saja, sudah selesai. Benih itu sudah ada di situ. Benih itu sudah ada. Kapan itu ditaruh di situ? 
“Sebelum dasar dunia ada, sudah menentukan kita kepada Hidup yang Kekal.” Dan segera sesudah 
Kehidupan itu mengalir, Benih itu berbaring di situ . . . Benih lain yang hendak masuk tidak akan 
mendapatkan pegangan, benar-benar tidak bisa memegangnya, sepertinya. Tetapi ketika Benih itu 
masuk, dengan cepat ia menutup rahim tersebut; benih-benih yang lainnya diusir keluar, paham, seperti 
itu.
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Dan anda menjadi seorang tawanan yang dikungkung di dalam Kristus, Kristus di dalam anda, 
KehidupanNya menghasilkan pembuktianNya, tanda-tandaNya. Oh, bukan main, bukan main, bukan main! 
Lihatlah, menghasilkan tanda-tanda KehidupanNya sebagai bukti kebangkitanNya, membuktikan kepada 
dunia Kehidupan Kekal itu, membuktikan kepada dunia bahwa kita hidup di dalam Dia. Dan renungkan itu. 
Hidup dengan Allah Penebus kita, Yang menciptakan kita bagi maksud yang sama itu juga, Gereja, dan 
Kehidupan ciptaanNya ada di dalam kita.

Yaitu, Musa dapat mengucapkan, melalui Firman Allah, “Jadilah,” dan datanglah lalat pikat. Seorang 
Allah yang dapat menjadikan lalat pikat, dapat menjadikan tupai-tupai. Paham?

(470) Jadi Dia dapat melakukan apa saja yang Dia mau. Dia dapat menciptakan. Dia dapat melakukan 
apa saja. Dia adalah Allah. Allah yang sama itu juga, Kehidupan yang menciptakan itu, anda paham, yang 
ada di dalam anda dapat . . . Anda adalah seorang tawanan; anda tidak dapat mengucapkannya sebelum 
Dia mengatakan ucapkan itu. Tetapi, ketika anda mengucapkannya, itu adalah Firman Allah. Dia adalah 
seorang yang membuktikannya benar sehingga terjadi; segala sesuatunya yang lain benar, dan dia tahu 
ketika itu diucapkan maka pasti akan terjadi. Paham?
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Musa mengambil tongkatnya dan berkata, “Jadilah katak-katak,” karena Allah sudah berkata, “Jadilah 
katak-katak.” Dia hanya meneruskannya keluar. Itu benar. Dan katak-katak ada di mana-mana, di mana-
mana ada katak. Dari manakah mereka datang? Tidak seorang pun yang tahu. Mereka tidak ada di situ 
sebelumnya. Tetapi sang Pencipta, Allah bekerja melalui seorang manusia yang menciptakan spesies-
spesies yang hidup itu.

Allah itu juga yang menjadikan katak yang pertama, dapat menjadikan katak yang kedua. Dia 
menjadikan semua katak. Oh, bukan main! Anda mengerti yang saya maksudkan? Menjadikan tupai yang 
pertama, menjadikan tupai yang kedua, menjadikan semua tupai; dapat menjadikan tupai-tupai di mana 
tidak ada tupai. Dia dapat melakukan apa saja yang Dia mau! Dia adalah Allah! Dia adalah Allah! 
KehidupanNya! Oh, bukan main! Membuat saya bergetar ketika merenungkannya! Uh-huh.

(473) Oh, demi hidup dengan Dia: pulang bersama denganNya untuk hidup denganNya, pulang 
denganNya untuk hidup dengan Dia selamanya, memiliki Kehidupan Kekal!
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Ini adalah misteri rahasia kasih Allah yang besar yang diekspresikan, bahwa Allah dan manusia 
menjadi satu. Paham? Segala sesuatunya adalah Allah dan manusia yang menjadi satu. Allah dan 
manusia satu di situ, Allah dan manusia satu di sini. Paham? Apakah itu? Dipenuhi dengan RohNya, Dia 
menjadi yang utama. Itu adalah pencapaian Allah. Itulah maksud Allah dengan melakukan hal itu, supaya 
Dia di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita, dan kita semua satu. Roh Kudus, hal yang sama yang 
dinyatakannya kepada Kristus dinyatakannya di sini, supranatural, kuasa menciptakan. Oh, bukan main!

(475) Allah yang sama yang dapat—yang dapat berkata kepada Musa, “Datanglah katak-katak,” 
Allah yang sama yang dapat berkata, “Biarlah air berubah menjadi anggur.” Paham? Amin. Apakah itu 
benar? Dia adalah Allah yang sama, Seorang yang sama.
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Dia tidak berubah. Itu adalah Allah di dalam manusia. Itu adalah manifestasiNya. Itulah yang sedang 
Dia singkapkan. Itulah yang sedang Dia coba untuk dilakukan. Dan Firman Allah itu sendiri menyingkapkan 
dan memperlihatkan bahwa manusia tidak dapat menciptakan; Allah adalah sang Pencipta. Dan itu 
bukanlah manusia lagi; itu adalah Allah Pencipta di dalam manusia, yang adalah GerejaNya sekarang. 
Amin!

Pulang ke Surga, hidup dengan Dia selamanya, Allah mengekspresikan kasih yang kekal itu kepada 
Gereja.

(478) Dengarkan, dengarkan baik-baik sekarang. Saya tidak ingin anda gagal untuk memahami hal ini. 
Tidak ada gereja yang lain, tidak ada tanda yang lain, tidak ada persekutuan yang lain, tidak ada 
pemerintahan yang lain, tidak ada kesaksian yang lain, tidak ada kredo yang lain, tidak ada denominasi 
yang diterima di luar yang ini. Allah tidak menerima yang lain selain yang itu. Kristus di dalam anda, 
hanya pengharapan yang mulia itu yang dikenali Allah. Bukan persekutuan, bukan gereja, bukan kredo, 
bukan denominasi, bukan apa pun yang lain; segala sesuatunya yang lain mati. Fragmen-fragmennya 
yang harus dipotong, dipangkas dari pohon itu supaya Kristus hidup sebagai yang utama di dalam anda.
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Bukan menunjuk ke belakang! Saya mendapati satu di sini, yang berkata, “Itu adalah organisasi 
saya.” Itu harus dipotong juga. “Saya mempunyai anu-anu saya di sini. Yang ini mengatakan begini. Ibu 
saya akan mengatai saya sebagai seorang yang berguling-guling kudus.” Itu harus dipotong juga. Paham? 
“Baiklah, aku tahu suamiku ingin supaya aku memakai celana-celana pendek ini.” Itu harus dipotong juga. 
Paham? Itu harus dipotong dan dipangkas sampai hanya anda dan Kristus saja. Paham? Uh!

(480) Renungkan! Oleh Hadirat yang hidup dari Kristus yang hidup oleh Firman yang Hidup; oh, 
Kristus yang hidup, Hadirat yang Hidup, Firman yang Hidup! Perhatikan! Melalui pribadiNya sendiri, 
pembuktian secara pribadi membuktikan GerejaNya.

223
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Bukan anggota-anggota. Dia tidak pernah melakukannya di zamannya Musa. Dia tidak pernah 
melakukannya di zaman yang lainnya sampai pada kesudahan dunia ketika itu sudah sampai ke 
tempatnya di mana itu adalah penghancuran. Di zamannya Lot, itu bukanlah keanggotaan. Itu adalah 
sebuah pembuktian secara pribadi, Allah di dalam daging, paham, sebuah pembuktian secara pribadi.

(482) Ingat! Renungkan itu, bahwa orang-orang yang dilahirkan dari RohNya di zaman yang seperti 
ini, di zaman denominasi yang besar ini di mana kita hidup, dan Allah yang hidup itu mengambil FirmanNya 
yang hidup dan—dan membuktikanNya benar secara pribadi. Kehidupan ini yang ada di dalam Firman, 
bakal benih yang ada di dalam Benih itu! Dan Firman adalah Benih yang ditaburkan oleh seorang penabur. 
Dan Kehidupan itu adalah Kristus di dalam Firman secara pribadi di dalam anda; membuktikan sesuatu 
bahwa anda tidak dapat melakukan, membuktikan diriNya bahwa itu bukan anda, tetapi Dia. Dan anda 
menjadi seorang—seorang budak kasih bagi Dia untuk menjadi seorang Mempelai Wanita.
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(483) Terima kasih kepada Allah yang hidup yang menciptakan langit dan bumi dan semua yang ada 
di dalamnya. Tidak heran Dia adalah Alfa dan Omega, Yang Awal dan Yang Akhir, Dia yang telah ada, 
yang sekarang ada, dan yang akan datang, Tunas dan Keturunan Daud, Bintang Fajar yang terang; Dia 
adalah Segalanya di dalam Semuanya.
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(484) HadiratNya, di dalam individu itu, dengan sebuah pembuktian pribadi diriNya yang 
mengekspresikan diriNya, Firman yang hidup yang dijanjikan bagi zamannya, mengekspresikanNya sendiri 
melalui anda, sebuah pembuktian dari pewahyuan Allah yang besar itu. Lihat, hanya di dalam individu, 
tidak pernah di dalam sebuah kelompok! Seorang individu; bukan di dalam sebuah kelompok! 
IdentifikasiNya adalah dengan seorang individu. Anda paham itu? Bukan dengan Methodis, bukan dengan 
Baptis, bukan Presbyterian, bukan Lutheran, bukan Karismatik/Pentakosta, melainkan sebagai seorang 
individu!
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“Aku akan mengambil yang satu dan meninggalkan yang satu. Aku akan memisahkan keduanya.” Itu 
benar. “Akan ada dua orang di ladang; Aku akan mengambil yang satu dan meninggalkan yang satunya. 
Akan ada dua orang di tempat tidur, dan Aku akan mengambil yang satu dan meninggalkan yang 
satunya.”

Itu bukanlah sebuah kelompok. Itu adalah sebuah pembuktian pribadi dari seorang anak yang dibuahi 
Allah yang dipenuhi dengan Roh Kudus, begitu berserah kepada Allah sehingga dia tidak peduli dengan 
apa pun yang lain, dan Roh Kudus menghidupi KehidupanNya, berdenyut melalui dia, memperlihatkan 
pembuktian secara pribadi dari FirmanNya sendiri yang mengekspresikan diriNya kepada orang-orang dan 
kepada dunia.

(487) Kok bisa-bisanya dunia begitu buta sehingga berjalan dengan sesuatu yang seperti itu? Sama 
persis sebagaimana orang-orang Katholik yang pernah berjalan dengan St. Patrick dan tidak mengenali 
dia sampai sesudah dia mati. Hal yang sama yang mereka lakukan terhadap St. Martin, tidak 
mengenalinya, hal yang sama yang mereka lakukan di semua zaman.
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Hal yang sama yang mereka lakukan terhadap Joan of Arc, gereja Katholik membakar dia karena 
dituduh sebagai seorang dukun, karena dia adalah seorang yang rohaniah. Kira-kira 150 tahun kemudian 
mereka menggali mayat para imam itu dan melemparkannya untuk melakukan penebusan dosa.

(489) Itu sudah berjalan bersama dengan mereka, namun mereka tidak mengenalinya sampai itu 
sudah berlalu. Itu hanya mengangkat benih yang ditentukan yang sudah Allah tentukan itu sebelum 
dasar bumi ada. Hal yang sama itu tetap ada di zamannya Nuh. Hal yang sama itu tetap ada di 
zamannya Musa, di zamannya Elia, di zamannya para nabi, di zamannya Yesus, terus sampai ke zaman ini 
juga. Orang yang dibuahi dengan benih Allah itu, Firman yang ada di situ memanifestasikan diriNya, 
begitu berserah kepada kehendak Allah sehingga Firman dan Firman itu sendiri yang memanifestasikan 
diriNya dan orang ini adalah seorang tawanan, kepada individu/perorangan.
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(490) Bukan berkata, “Gereja saya . . .” Nah, “gereja saya” tidak ada hubungannya dengan itu.229

Itu adalah individu, satu pribadi. Seluruh neraka menentang pengajaran ini. Seluruh neraka 
menentang Kebenaran ini, tetapi ini adalah Kebenaran.

Yesus tidak pernah mengatakan, “Nah, Petrus, kamu, dan Yohanes, dan semua orang yang lain, 
kamu sudah mendapatkan pewahyuan, sekarang seluruh gereja sudah selamat.” Tidak.

Itu adalah untuk dia secara pribadi, “Aku berkata kepadamu, kamu,” bukan kepada mereka, 
“kepadamu, engkau Petrus; di atas batu karang ini Aku akan mendirikan GerejaKu.” Dan kata “Petrus,” 
artinya “sebuah batu.” “Batu” artinya “seorang yang diakui,” atau “seorang yang dipisahkan.”

Di atas sebuah batu yang khusus, di atas suatu hal yang khusus; lihat, seorang yang dipanggil 
keluar, Gereja dipanggil keluar; di atas batu ini, di atas pewahyuan ini. “Bukan darah dan daging yang 
menyatakannya  kepadamu.  Tetapi  di  atas  pewahyuan  ini,  kelompok  yang  dipanggil  keluar,  Aku  akan
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mendirikan GerejaKu di dalam mereka, dan gerbang-gerbang neraka tidak akan pernah bisa untuk 
mengguncangkannya.”

“Tidak sehelai rambut pun yang ada di kepalamu akan binasa. Kamu adalah milikKu! Aku akan 
membangkitkanmu pada akhir zaman, memberikan kepadanya Kehidupan Kekal dan membangkitkannya 
pada hari-hari terakhir.” Begitulah, pewahyuan itu. Bukan mereka; tetapi dia, seorang individu! Bukan 
sebuah kelompok; seorang individu. Seluruh neraka menentangnya.

(496) Tetapi misteriNya hanya disingkapkan kepada Mempelai Wanita yang dikasihiNya. Hanya dialah 
seorang yang dapat melihatnya.
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Dia berkata, “Bukankah Yesaya berkata tentang kamu, kamu munafik, kamu ular beludak. Kamu pergi 
ke sini dan berkata, 'Oh, para nabi besar yang kudus! Kami menandai kuburan-kuburan mereka. Kami 
mengapuri kuburan mereka.'” Dia berkata, “Kamulah orang yang menguburkan mereka di situ.” Apakah Dia 
mengatakan begitu?

Hal yang sama mereka katakan kepada gereja-gereja Katholik di dalam zaman mereka. Ketika mereka 
diutus, para nabi Perjanjian Lama, sebelum mereka mengadakan Nicea, Roma, di sana dan membiarkan 
nabi-nabi mereka keluar dari sana yang makannya belalang dan apa yang ada di tanah, bahkan tanpa 
mengenakan pakaian, hanya dengan berpakaian sehelai kulit domba yang melilit tubuh mereka dan 
berusaha untuk mempertahankan Kebenaran Alkitab itu. Tetapi gereja Katholik menginginkan konsep 
intelektual mereka sendiri. Kemudian mereka mengemukakan . . . Di situlah tampil St. Irenaeus, 
Polikarpus, Martin, semua yang lainnya. Dan apa yang mereka lakukan? Orang-orang itu menempatkan 
mereka di dalam kuburan: Joan of Arc. St. Patrick dan yang lainnya. Orang-orang itu menempatkan 
mereka di situ, dan sekarang mendatangi kembali dan mengapuri makam-makam mereka seperti yang 
mereka lakukan terhadap Joan of Arc. Apa yang dulu mereka lakukan? Orang-orang itu menguburkan 
mereka di situ!

(499) Bolehlah saya katakan begini, RohNya berteriak kepada anda, “mengapuri makam, kamu 
munafik, menyebut dirimu orang penting sedangkan kamu menerima konsep intelektual manusia dan 
meninggalkan Firman dan bukannya datang untuk dibuahi dengan Benih Allah, Firman di dalam dirimu. 
Kamu sudah menerima setiap persilangan yang lain.” Tidak heran dia duduk sebagai seorang sundal, 
karena dia melakukan perzinahan rohani, mengajari orang-orang hal-hal yang berasal dari manusia dan 
bukan hal-hal yang berasal dari Allah.
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Tetapi Dia berkata, “Jangan takut, hai kawanan kecil, sebab Bapamu berkenan untuk memberikan 
Kerajaan itu kepadamu.” Itu benar. Tentu. Di situ kita memilikinya.

(501) Alkitab di Wahyu berkata bahwa kota besar ini yang memerintah atas raja-raja di bumi, 
mengatakan bahwa dia adalah seorang sundal. Apakah itu? Seorang perempuan yang mengklaim 
merupakan seorang wanita terhormat namun melakukan perzinahan. Di tangannya ia memegang cawan 
yang penuh dengan kekejian dari perzinahannya dengan dunia. Dan ia memiliki putri-putri: gereja-gereja 
Protestan. Mereka semua berasal dari dirinya dengan doktrin-doktrin palsunya yang sama, baptisan-
baptisan yang sama, dan dengan berjabat tangan sebagai gantinya baptisan Roh Kudus, dan doktrin 
palsu mereka tentang Bapa, Anak, Roh Kudus dan semua itu sebagai gantinya mengenakan Nama 
Mempelai—Mempelai Pria, dan seterusnya.

232

Anda berkata, “Itu tidak ada bedanya kok.” Itu sangat berbeda.

Jika saya tulis nama saya di atas selembar cek dengan mengatakan, “Pendeta,” “Hamba Tuhan,” atau 
yang lainnya, cek itu tidak akan dicairkan. Itu benar. Cek itu ditolak di bank. Uh-huh. Perhatikan. Baiklah.

(503) Tetapi semua misteri ini hanya disingkapkan kepada Mempelai WanitaNya seperti yang sudah 
Dia janjikan. Neraka menentang Kebenaran pewahyuan tentang misteri ini. Tetapi Mempelai Wanita berdiri 
di atasnya. Itulah posisi Mempelai Wanita.
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Mengapa anda lapar, Gereja? Mengapa anda haus? Itu adalah Bapa yang sedang berusaha untuk 
menyingkapkan rahasia besar yang tersembunyi ini kepada anda, tetapi anda membiarkan saja banyak 
hal mengeluarkan itu dari anda. Anda membiarkan pekerjaan anda, anda membiarkan isteri anda, anda 
membiarkan suami anda, anda membiarkan anak-anak anda, anda membiarkan kepedulian anda terhadap 
dunia, anda membiarkan gembala anda, anda membiarkan orang lain mengeluarkan hal itu dari diri anda, 
sedangkan anda tahu bahwa di dalam hati anda yang terdalam, anda sedang haus, lapar. Itu adalah Allah 
yang sedang berusaha untuk menyingkapkannya kepada anda, paham, pewahyuan itu. Akhir zaman di 
sini. Perhatikan sekarang.

(505) Coba lihat kembali yang tadi. Saya tidak dapat menyampaikan semua ini. Paham? Saya hanya 
ingin anda melihat di sini sejenak, dan kita akan akhiri dalam beberapa menit. Jika anda memberi 
perhatian anda yang penuh kepada saya sejenak.
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(506) Perhatikan, Kolose ayat 18, Kitab Kolose, ayat 18.235

Nah Ialah kepala jemaat, tubuh: yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang 
mati, sehingga Ia yang terutama dalam segala sesuatu.

(507) Dia adalah Kepala Gereja yang adalah TubuhNya, dan Dia ingin menjadi yang utama. Dengarkan 
sekarang. Dengarkan baik-baik sekarang sementara kita lanjutkan. Perhatikan. Dia adalah sebagai Kepala 
Tubuh, tubuh Mempelai WanitaNya, yang diambil dari diriNya, daging dan tulang seperti yang ada pada 
Adam, paham, Mempelai Wanita.
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“Yang dilahirkan dari antara orang mati,” paham, yang dilahirkan dari antara orang mati, dosa 
ketidakpercayaan.

Apa yang membunuh Hawa? Ketidakpercayaan. Apakah itu benar? Ketidakpercayaan terhadap apa? 
Oleh, karena ketidak- . . . ketidakpercayaan di dalam Allah? Bukan. Dia memiliki iman di dalam Allah. 
Tentu. Apakah dia berkata, “Tidak ada Allah”? Tidak, tuan, ia bukanlah seorang kafir. “Yah,” ia berkata, 
“kamu tahu, aku tidak percaya kepada FirmanNya sama sekali.” Oh, tidak, dia percaya semuanya selain 
satu hal kecil. Paham?

(510) Sekarang, bukankah Alkitab berkata di Kitab Wahyu—Yesus sendiri mengatakan, “Aku, Yesus, 
telah mengutus malaikatKu untuk memberikan kesaksian mengenai hal-hal ini kepadamu. Barangsiapa 
mengambil satu kata daripadaNya atau menambahkan satu kata kepadaNya.” Dan jika semua kesusahan 
dan kesengsaraan ini harus datang karena seorang perempuan yang meragukan satu Firman Allah, 
apakah Dia akan membiarkan anda mendukung untuk meragukan satu Firman? Dia akan menjadi tidak adil. 
Paham? Nah, itu tidak akan benar. Dihukum . . .
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Di sinilah seseorang berdiri: dia yang menyebabkan semua kesusahannya karena satu Firman 
diragukan, selanjutnya dia meneruskan dan menerima pengalaman selama bertahun-tahun dan segala 
sesuatunya di dalam Alkitab dan seterusnya dan mereka yang lain yang memberikan hidup mereka untuk 
itu dan kemudian berkata, “Oh, kamu bisa meneruskan dan memakannya. Itu tidak apa-apa. 
Bagaimanapun juga aku akan mendukungmu.” Oh, Allah adalah seorang yang tidak memandang muka, 
tetapi . . . ? . . . semua. Paham? Paham? Allah tidak pandang muka. Sekarang perhatikan.

(512) Perhatikan sekarang. “Dia adalah Kepala dari Tubuh” yang dilahirkan dari dosa, dari 
ketidakpercayaan di dalam Firman Allah. Itu dal- . . . Itu dalih setiap denominasi, setiap kredo, paham. 
Ketidakpercayaan di dalam Firman; yang adalah diriNya sendiri, Firman Kehidupan. Paham? Hanya Firman 
yang memiliki Kehidupan. Perkataan yang lainnya adalah sebuah persilangan. Tidak peduli sebagus apa itu 
terlihat, itu bukan Firman.
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Firman menghasilkan KehidupanNya sendiri yang ditukar oleh Hawa demi pengetahuan pribadi. 
Melihatkah bagaimana gereja pada masa ini, melalui suatu pengertian manusia? Musa memiliki pengertian 
yang hebat tentang Allah sebelum dia bertemu dengan semak yang menyala itu, maka dia melihat 
kegagalannya. Semak yang menyala itu memiliki apa yang kurang pada diri Musa. Firman memiliki apa 
yang kurang pada denominasi.

Dia, Kepala, adalah yang Sulung dari kebangkitan itu.

(514) Kita akan selesaikan pewahyuan ini. Sedikit lagi, jika anda mengatakan ya. Baiklah, baiklah, 
sedikit lagi sekarang.
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Dia adalah yang Sulung dari kebangkitan itu. Apakah itu benar? Apa? Lantas apakah Dia? Dia adalah 
Kepala dari Tubuh, yang adalah GerejaNya, Mempelai Wanita. Uh-huh.

Maka tubuh Mempelai Wanita harus mengikuti Kepala, sebab itu adalah bagian dari kebangkitanNya 
dan bagian dari misteri tersebut. Adalah tidak mungkin baginya untuk tidak mengikuti. Oh, bukan main. 
Itu adalah bagian dari misteri Al lah. Bagaimana Al lah menyingkapkan dir iNya di sini dan 
membangkitkannya oleh Firman, jadi Dia menyingkapkan kepada Gereja dan membangkitkannya oleh 
Firman yang sama. Itu adalah bagian dari misteri rangkap tigaNya.

(517) Sebagaimana Kepala diambil dari kubur itu, maka Tubuh juga harus mengikuti Dia kembali ke 
Eden. Di mana Kepala dari keluarga, Suami, Mempelai Pria; Mempelai Wanita yang merupakan Tubuh dari 
Mempelai Pria harus mengikuti, Mempelai Wanita, karena itu adalah Kepala. Dan Kepala dinyatakan dan 
kembali dengan Kehidupan Kekal; dan Tubuh harus mengikuti itu, karena ini adalah Suami dan Isteri lagi. 
Amin. Dan sepanjang anda dibuahi dengan Firman yang sama, yang adalah TubuhNya, anda menerima 
TubuhNya, menjadi di dalam Dia ketika anda menerima Firman. Bukan kredo; Firman! Oh, bukan main!
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Tidakkah itu akan menjadi sebuah teks untuk sore nanti untuk diteruskan? Huh? Oh, tidakkah itu 
mengagumkan? Paham? Renungkan saja itu sekarang, apakah itu.

Oleh karena itu, Tubuh tidak dapat mengenali . . . Jangan anda gagal dengan ini. Tubuh, oleh karena
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itu, tidak dapat mengenali pengepalaan yang lain selain Firman. Karena Kepala terhubung dengan Tubuh, 
dan Kepala adalah Firman, dan itu adalah Firman yang sama, satu Pengepalaan! Oleh karena itu, 
denominasi-denominasi, dan bapa-bapa kudus, dan yang lain-lainnya, telah mati. Hanya ada satu 
Pengepalaan, itulah Kristus. Tubuh hanya mengenali satu hal, Firman!

(520) Sekarang, tunjukkan kepada saya di mana seseorang dibaptis ke dalam Tubuh di dalam nama 
“Bapa, Anak, Roh Kudus”? Dan apa yang anda kenali? Nah, saya tahu saya sedang berbicara kepada 
ribuan orang yang ada di kaset, anda tahu. Kita mempunyai pelayanan penyebaran kaset ke seluruh 
dunia. Dengan memakai nama apa anda dibaptis? “Sebab tidak ada nama lain yang diberikan yang ada di 
bawah kolong langit ini,” Firman katakan, “yang olehnya manusia dapat diselamatkan.” Dan jika anda 
dibaptis untuk menunjukkan percaya anda kepada Kristus dan kemudian memakai suatu nama kredo, 
maka anda adalah sebuah persilangan. Jika anda tidak persis seperti gereja itu dan persis seperti 
pengajaran mereka . . .
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(521) Maka kalian orang-orang Katholik, paham, bagaimana anda bisa berada di bawah yuridiksi 
seorang paus, yang berkata bahwa dia adalah seorang penerus melalui pergantian kerasulan, dari Kri- . . 
. Petrus, dan paus ini dan gereja ini mengajarkan sesuatu yang sangat bertentangan dengan Firman 
yang pertama ini, yang Allah kenali melalui tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban sebagai GerejaNya? Dan 
demi melihat bahwa Firman yang sama itu dihasilkan di dalam kemurniannya pada masa ini, 
memperlihatkan kebangkitan yang sama yang pernah Dia alami di sana, Allah yang hidup di antara 
umatNya, melakukan perkara-perkara yang sama, kemudian anda dapat mengakui kepemimpinan Roma?
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Pengepalaan kita adalah di Surga. Saya tidak pergi ke Roma; saya akan pergi ke Surga ketika saya 
nanti mati. Paham? Paham? Pengepalaan itu adalah di Surga.

(523) Dan Tubuh harus mengikuti Kepala, seperti isteri mengikuti suami. Dengan begitu Adam tidak 
terperdaya, dia berjalan-jalan bersama Hawa. Hawa terperdaya. Ia ada di dalam pelanggaran, atau 
seluruh kebangkitan dari seluruh tubuh itu sudah datang pada masanya Tuhan Yesus itu, ketika Dia 
keluar dari kubur, tetapi dia harus menebus Mempelai WanitaNya, yang adalah TubuhNya. Ia harus 
ditebus agar supaya datang kepada Dia. Apakah anda melihatnya? Oh, bukan main. Paham? Hal itu tidak 
bisa terjadi pada waktu itu. Penebusan sedang berlangsung.
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(524) Sekarang anda melihat Meterai-meterai itu? Ketika Dia di dalam tugas kepengantaraanNya 
pada waktu menebus dulu? Tetapi suatu hari nanti Dia tampil untuk mengambil Kitab ini bahwa Dia sudah 
menebus, dan semua yang ada di dalam Kitab ini akan menjadi Dia, sebab itu adalah orang percaya, 
Perkataan-perkataan di dalam Kitab itu, dan Firman adalah Dia, dan semuanya itu ada di dalamNya. Dia 
tampil bagi Kitab Penebusan ini, yang nama-namanya tertulis pada Kitab ini sebelum dasar dunia ketika 
Dia disembelih sebagai seekor Anak Domba.
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Dan inilah Dia pada masa ini di dalam FirmanNya, memanifestasikan hal yang sama yang dulu Dia 
lakukan. Mempelai Wanita tidak dapat mengenali pengepalaan yang lain. Tidak, tuan. Tidak ada uskup, 
tidak ada siapa pun. Ia mengenali satu Pengepalaan, yaitu Kristus, dan Kristus adalah Firman. Oh, bukan 
main! Whew! Saya suka itu. Uh! Benar, tuan.

(526) Sebagaimana Kepala diambil dari kubur itu, maka demikianlah TubuhNya harus mengikuti Dia ke 
Eden. Oleh karena itu, Tubuh tidak dapat mengenali pengepalaan yang lain, selain Pengepalaan Firman.
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Tidak ada denominasi yang dapat menempatkan apa pun kepadaNya. “Sebab barangsiapa yang 
mengurangi satu Kata dariNya, atau menambahkan satu kata kepadaNya, ia mengurangi dariNya.” Anda 
mati, persilangan, langsung di situ. Sundal itu kembali ke sini dengan kesaksian ini di tangannya, 
kenajisan perzinahannya, melakukan percabulan rohani yang menentang Firman itu juga yang juga dia 
klaim bahwa dirinya percaya. Paham?

(528) Oleh karena itu, itu adalah Firman, atau tidak sama sekali. Itu benar. Dia, Firman! Bagaimana 
anda tahu itu benar? Dia, Firman itu dibuktikan benar. Paham? Dia, Firman secara tepat dibuktikan benar, 
adalah Pengepalaan itu, Kepala dari Gereja. Dia adalah Firman, Pengepalaan itu. Dia secara tepat 
diidentifikasikan, dibuktikan benar oleh RohNya sendiri yang ada di dalam Gereja itu sendiri, pribadi itu. 
Memperlihatkan diriNya dengan pembuktian yang benar adalah bukti langsung bagi keseluruhan Tubuh itu. 
Anda tidak butuh kredo-kredo kalau begitu. Denominasi-denominasi sudah binasa, tetapi PengepalaanNya 
sendiri, dikenali di dalam Tubuh melalui identifikasi-identifikasi secara pribadi, paham, mengidentifikasikan 
diriNya, membuktikan Pengepalaan atas Tubuh. Maka kita disatukan di bawah Satu Kepemimpinan yang 
dibuktikan benar, yaitu, Kristus, Firman Allah, bukan di bawah gereja mana pun.
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(529) Maka, Pengepalaan kita adalah sebuah Kerajaan. “Kerajaan Allah ada di dalam kamu,” kata 
Alkitab, Yesus. Kerajaan itu! Kita bukan sebuah denominasi. Kita milik sebuah Kerajaan, dan Kerajaan itu 
adalah Firman Allah yang dijadikan Roh dan Hidup di dalam hidup kita sendiri, menggenapkan setiap janji 
di zaman ini seperti yang terjadi di zaman itu ketika Firman dan Allah adalah Satu. Dan Firman dan Allah 
adalah  Satu  di  dalam GerejaNya  pada  masa  ini,  menjadikannya  Pengepalaan  atas  Tubuh  yang  ditebus
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untuk mendatangkan Pesan di akhir zaman dan diangkat dari antara orang mati di dalam kebangkitan itu 
untuk kembali dan memulihkan lagi seperti Adam dan Hawa pada mulanya di taman Eden. Tiga rangkap 
misteri Allah, TubuhNya! Oh, bukan main!

Sekarang perhatikan dengan seksama. Seperti di dalam pralambang, Israel yang dulu. [Kaset 
rekaman kosong—Ed.]

(530) Apakah saya menyita banyak waktu di sini? [Jemaat berkata, “Tidak.”—Ed.] Jangan biarkan 
saya, jangan biarkan saya pergi terlalu . . . Sekarang dengarkan. Nah kita belum sampai selain kira-kira 
20 halaman lagi. Paham? Paham? Tetapi sekarang, saya . . . Sedikit lagi. Dan kemudian—kemudian saya 
akan meninggalkan anda semua sampai musim panas berikutnya atau suatu saat nanti, jika Tuhan 
menghendaki. Paham?
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(531) Sekarang, lihatlah. Perhatikan sekarang. Disatukan bersama di bawah satu Kepemimpinan 
dengan cara seperti pralambang Israel yang dulu. Sekarang, apakah anda memahaminya? Seperti Israel 
yang dulu; satu Allah, sebuah Tiang Api yang dibuktikan benar dan menyatakan diriNya melalui seorang 
nabi untuk menjadi Firman. Allah yang sama, Tiang Api yang sama, cara yang sama; Dia tidak dapat 
mengubah caraNya. Apakah itu, benar-benar sangat sempurna, bukankah begitu? Paham? [Jemaat 
berkata, “Amin.”—Ed.]
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(532) Satu Allah! Berapa banyak allah yang Israel miliki pada waktu dulu? [Jemaat menjawab 
“Satu”—Ed.] Berapa banyak yang Mempelai Wanita miliki? [Jemaat menjawab “Satu”—Ed.] Akan ada 
berapa banyak nantinya? [Jemaat menjawab “Satu”—Ed.] Tentu. Tentu.
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Lihat, di bawah kepemimpinan Roh Kudus, yang adalah Tiang Api di zaman nabi besar Musa itu. Dia 
dipimpin oleh Tiang Api. Benarkah itu? Baiklah. Pergi ke tanah perjanjian.

(534) Dan dulu di dalam zaman Kristen ada satu Allah yang tampil dalam rupa Tiang Api kepada 
seorang nabi yang disebut Paulus, yang diutus kepada bangsa-bangsa Kafir untuk mengambil suatu umat 
demi NamaNya. Benarkah itu?
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Dan di hari-hari terakhir ini sudah turun dengan cara seperti suatu pembuktian yang benar tentang 
diriNya, paham, dengan tanda-tanda yang sama, keajaiban-keajaiban yang sama, Tiang Api yang sama, 
Injil yang sama, Firman yang sama, manifestasi yang sama.

(536) TubuhNya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah Dia janjikan, seperti di Markus 16 
dan seterusnya. TubuhNya tidak tertahan di dalam kubur itu, tetapi dikenali bersama dengan Dia di dalam 
kebangkitan itu. Apakah anda memahaminya? Maka Tubuh dari anak-anakNya yang percaya tidak akan 
tertahan di dalam kubur ketika Dia datang, tetapi akan dikenali bersama dengan Dia, karena Dia mati bagi 
maksud itu yaitu untuk membangkitkan Mempelai WanitaNya, Tubuh itu. Mengenali, karena itu adalah 
TubuhNya, karena itu adalah Firman. Ia benar-benar menyerah sepenuhnya dari denominasi-denominasi 
dan hal-hal yang lain kepada Dia, dan Dia adalah Firman. Paham? Dan ia dikenali bersama dengan Dia 
karena sekarang kita memiliki buah sulung dari kebangkitan kita dengan mengetahui bahwa kita sudah 
pindah dari maut kepada Hidup, menjadi tawanan-tawananNya, dan Allah membuktikan kepada kita oleh 
Kepemimpinan pribadiNya bahwa Dia adalah sama kemarin, hari ini, dan selamanya, dengan melakukan 
perkara-perkara yang sama melalui Gereja, yang dulu pernah Dia lakukan, “Dia di dalam saya, dan saya di 
dalam Dia, di dalam anda,” anda tahu, dan seterusnya. Itu benar.
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(537) TubuhNya tidak tertahan di dalam kubur itu, dikenali bersama dengan Dia di dalam kebangkitan 
itu, sama seperti Dia yang sekarang. Dengarkan. Yang artinya begini: FirmanNya, yang adalah Dia, sudah 
mulai dibangkitkan. Firman itu yang berlangsung di zamannya Luther, Wesley, paham, sudah mulai bangkit 
kepada kekuatannya. Di situlah itu mulai bergerak. Kemudian itu mulai bergerak sedikit lagi. Sekarang, itu 
sedang datang kepada pengidentifikasian. Paham? Perhatikan. Sekarang, kepada Kehidupan di dalam 
Tubuh adalah sebuah pembuktian yang benar bahwa Pengangkatan sudah dekat. Ketika anda melihat 
Kepemimpinan dan Tubuh itu menjadi satu dan Kepenuhan ukuran manifestasiNya, memperlihatkan bahwa 
Tubuh sudah siap diterima kepada Kepemimpinan itu.
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“Bangsa-bangsa sedang hancur, Israel sedang bangun . . .”

(538) Mengerti yang saya maksudkan? Dia sudah mulai memberikan Kehidupan kepada TubuhNya, 
(kenapa?) Seorang yang sudah Dia tebus. Tugas kepengantaraan sudah selesai. Dia sedang 
mendatangkan HidupNya kepada Tubuh di dalam pembuktian itu bagi Pengangkatan. Ingat, sekarang di 
akhir zaman . . .
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Saya—saya, jika anda mau bersabar sejenak dengan saya untuk hal ini sekarang, nah, itu akan 
bagus. Saya tidak ingin anda melewatkan hal ini. Saya—saya, dan saya sudah mendapatkan . . . Saya 
harus merekam ini sekarang, karena sudah memulai sejauh ini. Satu lagi pernyataan besar yang ingin 
saya sampaikan, jika saya harus meneruskan sedikit tentang hal itu.

(540)  Sekarang  perhatikan.  Dengarkan  ini.  Sekarang  adalah  suatu  pernyataan  yang  besar.  Nah,  di255
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mana kita ingin memperhatikan. Ingat, di hari-hari terakhir akan benar-benar kembali ke yang dulu dan 
membuktikan kebenaran hari yang pertama itu. Paham? Adam dan Hawa, suami dan isteri, tidak ada 
dosa, kehidupan, kemudian kejatuhan. Perhatikan. Perhatikan dengan seksama.

Menyesatkan Hawa. Uh-huh.

Perhatikan, siapa yang menyebabkannya? Lucifer. Lucifer sedang bekerja sekarang ini sama seperti 
yang dia lakukan pada waktu pertama kalinya.

Sama sebagaimana kerajaan bangsa-bangsa Kafir dibawa masuk dengan Raja Nebukadnezar, ras 
bangsa Kafir yang dibuktikan benar oleh seorang nabi yang dapat menafsirkan bahasa yang tidak dikenal, 
penglihatan-penglihatan, mimpi-mimpi. Dan itu terus berjalan di sepanjang masa bangsa-bangsa Kafir, 
Media-Persia dan besi dan seterusnya, dan di bagian kaki ia pergi dengan cara yang sama lagi, kerajaan 
bangsa Kafir.

(543) Perhatikan, Lucifer di hari-hari terakhir sedang melakukan yang sama seperti yang dia lakukan 
pada waktu pertama kalinya. Apa yang dulu dilakukan oleh Lucifer? Hal pertama yang Lucifer lakukan 
adalah memisahkan persekutuan Allah dan manusia, dia ingin membangun bagi dirinya sebuah kesatuan 
kerajaan yang semarak yang lebih besar dan terlihat lebih berbudaya, sebuah kerajaan yang lebih besar 
daripada kerajaan Mikael, yang Kristus miliki.
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Anda memahaminya? Nah, sekarang, jika anda tidak mengerti hal ini, angkat saja tangan anda dan 
saya akan mengatakannya lagi. Anda mengerti? Paham?

Lucifer pada awal mulanya, maksud di dalam hatinya adalah untuk meraih suatu yang lebih semarak 
dan hal yang lebih hebat di Surga daripada yang Kristus miliki, apakah itu benar, yang terlihat lebih 
berbudaya, lebih indah, lebih megah daripada Kerajaan Kristus. Apakah anda pikir kita akan memiliki mobil 
dan pesawat terbang di Milenium? Paham? Mengertikah apa yang sedang Lucifer lakukan?

(546) Sekarang, khayalan yang hebat dari denominasi-denominasi sedang melakukan hal yang sama 
itu juga, menghimpunkan diri mereka bersama untuk melakukan hal yang sama. Paham? Mereka sedang 
berkumpul dan mendenominasikan diri mereka sendiri, satu dengan yang lain berusaha saling 
mengalahkan. Dan sekarang mereka sudah memperoleh begitu banyak kemegahan, mereka tidak tahu apa 
yang harus diperbuat selain menyatukannya dengan gereja Katholik. Paham? Lagi-lagi Lucifer membangun 
sebuah kerajaan yang lebih besar untuk mengeluarkan orang-orang yang tidak percaya kepada 
denominasi-denominasi, dan bahkan mengambil gedung-gedung mereka dan menjadikannya pertokoan, 
dan gembala-gembala sidangnya tidak punya hak sama sekali.
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Dan seseorang yang adalah seorang yang diutus Allah tidak akan pernah tinggal di dalam sebuah 
denominasi sesudah mendengar yang ini atau melihatnya, jika dia adalah—jika dia sudah mendapatkan 
cukup untuk pergi keluar dan melihatnya. Tentu. Paham? Saya tidak mengatakan itu dengan mengkritik; 
saya katakan itu dengan sesungguhnya, paham, demi melihat hal itu disingkapkan.

(548) Perhatikan, di hari-hari terakhir ini, Lucifer sedang melakukan hal yang sama. Dapatkah anda 
melihatnya? Iblis melakukan hal yang sama, membangun sebuah gereja persilangan, sebuah persilangan, 
dengan anggota-anggota persilangan, mempersilangkan dengan pengetahuan menggantikan Firman, 
melalui orang-orang yang intelek menggantikan orang-orang yang dilahirkan kembali, membangun suatu 
kerajaan intelektual yang bersinar lebih terang daripada kawanan Kristus yang kecil. Paham? Siapakah 
yang dahulu melakukan hal itu? Malaikat-malaikat yang jatuh.
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Alkitab katakan mereka adalah malaikat-malaikat yang jatuh yang mendengarkan Lucifer dan 
bukannya Kristus, milik siapakah mereka dulunya? Apakah itu benar? [Jemaat berkata, “Amin.”—Ed.]

(550) Sekarang, dengarkan baik-baik, “malaikat-malaikat yang jatuh.” Malaikat-malaikat macam 
apakah? Luther, Wesley, Katholik, Karismatik/Pentakosta yang tidak menjaga batas-batas tanah milik 
mereka yang semula seperti malaikat-malaikat itu dulunya dan sudah jatuh ke dalam organisasi-
organisasi, seperti pegangan pokok Lucifer di Nicea. Dan apa yang sudah mereka lakukan? Mengorganisir 
sebuah asosiasi oikumene para pelayan/minister untuk mendirikan sebuah patung bagi binatang itu, 
seperti yang dikatakan Alkitab, dan membangun suatu perekonomian Kristen yang akan menutup pintu-
pintu gereja ini dan yang lainnya yang seperti ini. Melihatkah Lucifer dengan pekerjaannya itu?
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Saya sedang berusaha mengemukakan kepada anda ketiga rangkap pewahyuan atau misteri Allah.

(552) Apa yang dulu mereka lakukan? Menjual demi penalaran-penalaran hikmat dan pendidikan 
seperti yang dilakukan Hawa, yang dulu dilakukan oleh para malaikat yang jatuh itu. Wesley adalah 
seorang manusia Allah, tetapi apa yang mengikuti dia? Malaikat-malaikat yang jatuh masuk ke dalamnya. 
Apakah malaikat-malaikat itu, pertama kalinya? Makhluk-makhluk ciptaan Allah, namun yang jatuh karena 
hikmatnya Lucifer, jatuh karena Lucifer—hikmatnya Lucifer. Dan anda tahu menjadi apa mereka? 
Malaikat-malaikat  yang  jatuh.  Dan  organisasi-organisasi  yang  berasal  dari  manusia  Allah  yang  sudah
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tampil untuk menegakkan kebenaran-kebenaran di bumi, sebelum kebenaran itu dapat disampaikan dan 
diproklamirkan dan berhasil mencapai pewahyuan Kristus yang sesungguhnya, maka malaikat-malaikat 
yang jatuh masuk dan mengambilalihnya dan menjadikan denominasi yang berasal darinya.

Itulah alasannya pewahyuan misteri Tujuh Meterai harus disingkapkan.

Sekarang anda memahaminya? Apa yang dulu mereka tinggalkan! Andaikan Luther terus berjalan, itu 
sudah ada di sini. Andaikata Wesley terus berjalan, andaikata Karismatik/Pentakosta terus berjalan, apa 
yang sudah akan mereka lakukan?

(555) Nah, hanya ada satu hal yang dapat terjadi. Harus ada sebuah pesan di akhir zaman ketika 
tidak ada apa pun yang lain dapat mengikutiNya. Dan sekarang oikumene dunia sudah mendirikan sebuah 
rezim sehingga tidak bisa ada denominasi atau yang bukan denominasi yang bisa mengikutinya sama 
sekali. Anda berada di dalamnya atau anda tidak berada di dalamnya. Buah ada di puncak pohon itu dan 
Cahaya sedang menyinari buah yang ditentukan itu, dan ia sedang matang menjadi buah yang serupa 
Kristus, menghasilkan kematangan dan kemanisan yang sama dan Roh yang sama yang dulu Dia miliki di 
dalam diriNya. Berharap anda memahaminya! Paham?
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Saya—saya mencoba untuk memberikan terlalu banyak dalam satu hari. Saya membuat anda lelah. 
[Jemaat berkata, “Tidak.”—Ed.]

(557) Jadi lihat, mereka menjual demi penalaran-penalaran, menjual demi penalaran-penalaran 
denominasi. “Andaikata aku bisa menjadi milik gereja ini. Karena walikota pergi ke gereja ini.” Paham? 
“Andaikan saja aku bisa menjadi seorang Methodis, atau Presbyterian.” Lihat saja ke mana mereka sudah 
pergi. Saya baru saja menjelaskan bahwa ranting-ranting mereka dipangkas; mereka mati. Mereka tidak 
terhubung dengan Kristus lagi; mereka akan menghasilkan kehidupan yang sama itu. Mereka tidak 
terhubung dengannya.
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Tetapi mereka—mereka seperti buah citrus. Buah citrus mana pun akan hidup pada sebatang pohon 
citrus, tetapi ia akan menghasilkan buahnya sendiri. Anda tempelkan anggur pada sebatang pohon jeruk, 
ia akan hidup melalui pohon jeruk itu, tetapi ia akan menghasilkan buah anggur. Anda tempelkan lemon di 
situ, sedang itu adalah pohon buah citrus, ia akan menghasilkan buah lemon tua yang masam, tetapi ia 
hidup dari kehidupan pohon tersebut. Dan itulah yang sedang dilakukan oleh denominasi-denominasi, di 
bawah nama Gereja.

Itulah Mempelai Wanita yang adalah Pohon yang mula-mula itu, Roh yang semula. Pewahyuan datang 
dari Kristus, bukan denominasi. Kristus! Perhatikan.

(560) Apa yang sedang dilakukan oleh denominasi? Meninggikan dirinya seperti Lucifer. Mereka 
menyebut diri mereka sendiri gereja, mempelai wanita, yang mana mereka adalah di Wahyu 17, seperti 
yang tadi kita bicarakan, mempelai wanita yang palsu. Di atas kawanan kecil Kristus, Mempelai Wanita, 
Lucifer berpikir dan meninggikan dirinya di atas kesederhanaan Kebenaran Firman Allah dengan 
pengetahuan pewahyuan dan sudah menempatkan dirinya melalui pendidikan seminari dan teologia, 
sampai mereka sudah mendapati dirinya menjadi tinggi, dan jika anda bukan milik kelompok mereka, maka 
anda adalah seorang yang benar-benar dikucilkan.
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(561) Seperti yang Lucifer lakukan sejak awal mulanya, berkata kepada orang-orang persis seperti 
yang Lucifer katakan kepada Hawa, “Tentu Allah akan menerima kita! Kita kan memberi makan orang 
miskin.” Itu bagus. “Tentunya Dia akan menerima kita; kita adalah sebuah denominasi yang besar; kita 
adalah sebuah gereja yang indah. Wah, lihatlah, gedung-gedung kita yang besar. Lihatlah keanggotaan 
kita yang besar. Kita memiliki anggota jutaan. Tentunya Allah tidak akan menolak kelompok itu.”
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Hal yang sama yang dilakukan oleh Kain, mempersembahkan buah-buahan yang cantik dari hasil 
tanah yang dia olah, dan usahakan, dan kerjakan, dan mempersembahkan buah-buahan dan menolak 
darah anak domba yang sederhana itu.

(563) Kiranya Allah berbelas kasihan supaya para pria dan para wanita tidak akan berpikir bahwa 
saya sedang mengatakan hal ini untuk memuliakan sesuatu atau suatu pewahyuan pribadi atau yang 
seperti itu. Saya hanya memberitahukan Kebenaran kepada anda. Tidak dapatkah anda melihat apa yang 
sedang mereka lakukan? Saya mengucapkannya dengan suara keras dan tajam, tetapi anda harus 
membenamkan sebuah paku sampai paku itu mengikat jika itu akan mendatangkan suatu yang baik, 
paham, sehingga anda akan memahaminya. Paham?
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(564) Nah, berkata kepada orang-orang, “Tentu! Maksud anda dengan memberitahu saya bahwa 
gereja Katholik kami yang besar itu yang sudah bertahan sampai dengan saat ini, Methodis kami yang 
besar, dan semuanya? Lihatlah nenek moyang kami.” Paham? Tetapi mereka sudah merusak Firman Tuhan. 
Dan Hawa adalah milikNya Allah, salah satu dari milikNya, dan dia . . . dia adalah produk sampingan dari 
Adam. Dan karena dia meragukan satu kata Firman Allah, dia merusaknya.
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(565) Dan di sinilah Lucifer dengan pekerjaannya lagi pada masa ini. Dan ingat, antikristus bukanlah 
komunisme. Antikristus begitu mirip dengan yang aslinya, hingga, “Sekiranya mungkin menyesatkan orang 
Pilihan itu juga,” Yesus katakan, Matius 24, “Sekiranya mungkin orang Pilihan itu juga.” Lucifer, lagi, lagi-
lagi Lucifer sedang merusakkan kesatuan Allah di dalam manusia dengan membatasi Firman Allah demi 
penalaran-penalarannya, apa yang dia pikir adalah benar, dan apa yang dia pikirkan itu, dia merusak 
Firman Allah.
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Dan hal yang sama yang dia lakukan di zamannya Yesus. Dan Yesus berkata, “Kamu dengan tradisi-
tradisimu sudah membuat Firman Allah tidak berpengaruh.”

Dan denominasi-denominasi melalui penalaran-penalaran intelektual yang mereka organisasikan sudah 
membuat Firman Allah tidak berpengaruh bagi orang-orang. Itu benar. Mereka benar-benar tidak dapat 
melihatnya. Kemudian mereka berkata, “Di manakah Allah dari Alkitab ini?” Dia tepat ada di sini. Dialah 
Alkitab, itulah siapa Dia.

(568) Perhatikan, sekarang, Lucifer masuk dengan kecerdikan itu dan merusak kesatuan Allah dengan 
manusia sama seperti yang dia lakukan di Eden melalui godaan-godaan besar akan janji-janji tentang 
kekuatan diri sendiri dan pengagungan. “Wah, kamu bisa menjadi seorang uskup jika kamu mau tinggal 
dengan kami. Kamu bisa menjadi seorang penilik distrik. Kenapa sih kamu mau pergi ke tempat yang 
seperti itu?” Paham? Itulah Karismatik/Pentakosta, Katholik dan sebagainya. Paham? Sebuah janji besar 
yang palsu kepada manusia untuk menerima kuasa yang di luar Firman dan janji Allah. Anda menerima 
kuasa ketika Roh Kudus datang ke atas anda, bukan ketika anda menjadi seorang bishop, atau seorang 
diaken, atau sebagai apa pun dia. Paham? Tetapi lagi-lagi Lucifer dengan pekerjaannya.
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Apakah jemaat ini mengerti hal itu? Angkat tangan anda sehingga saya akan melihat itu. Baiklah, 
saya tidak perlu membahasnya terus kalau begitu.

Merusakkan, terpisah dari Firman Allah! Paham?

(570) Dia melakukan hal yang sama di Nicea, Roma. Anda tahu apa yang Konstantin berikan kepada 
mereka? Anda sudah mempelajari Zaman-zaman Gereja. Dia memberikan . . . Mereka dulu tidak memiliki 
apa-apa, selain Kristus saja. Dan mereka mengadakan kebaktian di gedung-gedung tua yang kecil, di 
mana saja mereka bisa, bahkan di atas lantai batu yang keras sekalipun. Anda tahu itu, jika anda sudah 
membaca tentang Konsili Nicea dan Pra-Konsili Nicea dan Bapa-bapa Nicea dan sebagainya dan sejarah 
gereja. Mereka tidak memiliki apa-apa. Tetapi ketika mereka mengadakan konsili ini dan memperkenalkan 
suatu penyembahan berhala Roma ke dalam Kekristenan dan menempatkan “orang-orang yang kudus” 
dan uskup-uskup dan seterusnya, dan paus-paus dan segala macam omong kosong ini, apa yang 
Konstantin berikan kepada mereka? Saya minta teolog mana pun untuk memberitahu saya. Dia 
memberikan kekayaan kepada mereka. Dia memberikan kebebasan kepada mereka dan semua yang 
mereka inginkan.
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Dan mereka menukar Firman Allah bagi hikmat dan budaya manusia. Dan itu adalah hal yang sama 
yang dulu Lucifer lakukan, yang dia lakukan di taman Eden. Dan mereka mati di sana. Gereja Pentakosta 
mati di Nicea, Roma, tetapi dibangkitkan di Pohon Mempelai Wanita pada hari-hari terakhir.

(572) Perhatikan, Lucifer masuk dengan cerdik seperti yang dulu dia lakukan, dan melalui godaan-
godaan, dan janji-janji yang palsu akan kuasa yang di luar dari Firman Allah. Dia melakukan hal yang 
sama di Nicea, Roma. Dia sedang melakukan hal yang sama di zaman ini di Konsili Dewan Gereja-gereja 
Sedunia.
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“Mari kita semua bersatu,” paus katakan. “Aku ingin semua saudara-saudaraku oikumene yang ada di 
sana untuk bersatu denganku. Kita adalah satu.” Benar itu. Di dalam organisasi-organisasi anda adalah 
satu. Tetapi itu tidak ada hubungannya dengan Mempelai Kristus, tidak ada sama sekali, saudara. Anda 
tidak akan pernah bisa meyakinkan Mempelai Wanita dengan apa pun yang seperti itu.

(574) Sekarang, ini dijanjikan pada hari-hari terakhir bahwa iman yang semula yang sama itu akan 
dipulihkan kepada anak-anak Allah pada masanya Pohon Mempelai Wanita. Maleakhi 4, Allah berkata, 
“Sebelum dunia dibakar dengan api, sesungguhnya Aku mengutus nabi Elia kepadamu, dan ia akan 
memulihkan iman anak-anak.” Sekarang, itu bukanlah kedatangan Elia yang pertama. Bukan, bukan.
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Nah, kita tidak mengajarkan tentang jubah Elia di sini, ataupun mantel Elia, dan semua hal yang 
seperti itu. Kita hanya mengajarkan Firman Allah. Paham? Itulah yang Dia katakan. Sekarang, kita sudah 
mendapati segala macam pengajaran tentang Elia ini dan Elia itu, yang adalah omong kosong. Kita tahu 
itu, saya tidak sedang berbicara tentang hal itu. Dan anda yang berpikiran rohani pasti mengerti. Nah, 
waktu semakin habis dan tidak bisa menempatkan semuanya pada kaset ini, tentu saja.

Sekarang, janji di hari-hari terakhir. Nah jika . . .

(576) Yesus berkata, di—di Matius, saya yakin, pasal 11 atau pasal 6, dan 11 . . . Bukan, itu adalah272
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pasal 11 ayat 6 kira-kira. Ketika Yohanes mengutus murid-muridnya ke sana untuk melihat apakah Dia 
sesungguhnya Orang itu, Yesus berkata, “Untuk melihat siapakah kamu pergi? Angin . . . buluh yang 
digoyangkan angin? Apakah kamu pergi untuk melihat anu-anu?” Dia katakan, “Atau apakah kamu hendak 
melihat seorang nabi?” Dia berkata, “Lebih daripada seorang nabi.” Yohanes lebih daripada seorang nabi; 
dia adalah utusan perjanjian. Dan Dia berkata, “Jika kamu mau menerimanya, inilah dia yang telah 
dibicarakan oleh para nabi, 'Aku akan mengutus utusanKu di hadapanKu.'”

Nah, itu di Maleakhi 3, bukan yang di Maleakhi 4. Karena Elia yang akan datang itu ada di Maleakhi 4, 
bumi akan dibakar dengan panas yang sangat hebat dan orang-orang benar akan berjalan di atas abu 
orang-orang fasik pada masa seribu tahun itu. Jadi ini bukan yang itu. Paham?

(578) Sekarang, kita melihat janji itu digenapkan. Kristus, Kepemimpinan yang sejati itu datang 
kepada Mempelai WanitaNya, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sama yang telah Dia lakukan pada 
mulanya, dan menjadikan siap, dan menggenapkan FirmanNya seperti yang telah Dia lakukan pada 
mulanya di Yohanes 14:12, “Dia yang percaya kepadaKu, maka pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan 
akan kamu lakukan juga.” Selanjutnya Kepala dan Tubuh menjadi satu di dalam pekerjaan-pekerjaan dan 
di dalam tanda dan di dalam Kehidupan, yang dibuktikan benar oleh Allah sendiri melalui FirmanNya yang 
dijanjikan bagi hari-hari terakhir. Dia menjanjikan hal ini di hari-hari terakhir. Sekarang, jika anda rohaniah, 
anda akan menangkapnya.
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(579) Kemudian kita dapat melihat perjamuan kawin malam itu sudah dekat. Sekarang, seandainya 
saya tidak pernah melihat anda lagi, ingat, perjamuan kawin malam sudah dekat. Dan kemudian Kerajaan 
itu siap untuk diterbitkan menurut janji itu, Milenium yang besar itu, kenaikan Gereja, dan penghancuran 
atas orang-orang fasik, dan dunia pada Meterai Keenam akan dimurnikan oleh vulkanik untuk 
melenyapkan semua kebobrokan dan dosa dunia, dan akan membentuknya lagi, dan akan menghasilkan 
masa seribu tahun yang baru yang cemerlang bagi zaman yang akan datang itu.
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Ketika kita melihat semua penyingkapan tiga rangkap yang besar ini: Allah di dalam Kristus, Kristus di 
dalam Gereja, datangnya Kerajaan itu, Adam dan Hawa ditebus kembali ke taman Eden di dalam 
gambaran Kristus dan Mempelai WanitaNya, dan kemudian Kerajaan itu akan dipulihkan menurut janjiNya. 
Terpujilah Tuhan. Sekarang, melalui penyingkapan misteri rangkap tiga, rahasia itu, dan melalui 
pembuktian Firman secara pribadi melalui PengepalaanNya yang semula itu!

(581) Bukan berkata, “Yah, glori bagi Tuhan, kita bersorak; haleluya, kita menyanyi.” Nah, bukan itu. 
Saya adalah seorang misionaris. Praktis saya sudah pernah keliling dunia sebanyak tujuh kali. Paham? 
Saya pernah melihat para penyembah berhala, iblis-iblis, dan segala sesuatunya menari-nari dan 
bersorak. Saya pernah melihat segala macam manifestasi-manifestasi kedagingan. Itu adalah 
kedagingan.
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(582) Tetapi saya sedang berbicara tentang Kepemimpinan Kristus. Perhatikan, yang secara pribadi 
diidentifikasikan melalui Kepemimpinan yang asli itu, kita memiliki jawaban atas pertanyaan si iblis itu. 
Amin. Glori. Kita memiliki jawaban atas pertanyaan si iblis itu. Dia, Kristus, dibangkitkan dan sudah 
membayar harga itu dan membangkitkan kepala . . . atau Tubuh itu.
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Iblis benci itu. Itulah alasannya kerajaan-kerajaan oikumene ini sedang didirikan. Itulah alasannya 
mereka semua sedang masuk kepada apa yang sedang mereka lakukan saat ini. Iblis itu, itulah alasannya 
dia sedang meneriakkan cara dia yang sekarang ini. Kejahatannya sudah di . . . rancangannya sudah 
terbongkar dengan bangkitnya kebangkitan Kristus di dalam Kepemimpinan atas TubuhNya. Glori!

(584) Apakah anda pikir saya sedang marah? Tidak. Kita sudah mendapatkan jawaban atas si iblis ini. 
“Bukanlah Aku yang hidup, melainkan Firman Kristus yang hidup di dalam aku.” Itu bukanlah ide saya; itu 
adalah kuasaNya. Bukan ide saya; itu adalah FirmanNya. Dia telah berjanji dan inilah dia. Dia telah 
berkata bahwa itu akan ada di sini, dan inilah dia. Kita sudah mendapatkan jawaban atas dia.
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Kristus dibangkitkan dan sudah membayar harga bagi penebusan kita. Betapa Allah di dalam Kristus 
dimanifestasikan, Dia memberikan daging itu, itu dan Darah; supaya di dalam Darah itu datanglah 
Kehidupan itu, dan daging itu ditebus, bahwa—bahwa Allah di dalam daging yang ditebus ini dapat 
memanifestasikan FirmanNya bagi zaman ini seperti yang Dia lakukan di zaman itu. Whew! Glori!

Anda mengerti itu? [Jemaat berkata, “Amin.”—Ed.] Oh, bukan main! Kapan saya bisa berhenti? 
Perhatikan itu. [“Lanjut!”]

(587) Dan kita dibenarkan di Hadapan Allah seperti setetes tinta yang tumpah ke dalam sebuah botol 
yang penuh dengan pemutih. Anda tidak akan pernah menemukan noda tinta itu lagi. Itu sudah pergi ke 
suatu tempat. Itu tidak akan pernah kembali lagi. Dan ketika seorang pria benar-benar sudah ditebus, 
bahwa Benih yang ditentukan itu melihatNya dan menerimaNya, dosa-dosanya dilenyapkan. Itu sudah 
hilang. Itu dipisahkan. Itu dicelupkan ke dalam tinta Darah Yesus Kristus dan itu tidak pernah diingat-
ingat  lagi.  Allah  melupakannya,  dan  dia  berdiri  sebagai  seorang  anak  laki-laki  dan  seorang  anak
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perempuan Allah di Hadapan Allah. Amin dan amin. Sekarang, kita adalah anak-anak Allah, bukan nanti; 
tapi saat ini. Sekarang, kita ditebus.

(588) Kita memiliki jawaban atas Setan. Allah membuktikan diriNya benar. Allah sudah membuktikan 
diriNya bagi janjiNya di zaman ini. Haleluya. Kepemimpinan itu ada di sini. Amin! Kristus, Tuhan yang 
dibangkitkan itu. Ada di sini dengan kuasa kebangkitanNya yang sama sebagaimana Dia yang dulu, 
memanifestasikan diriNya. Di situlah jawaban atas si iblis.
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(589) Itulah alasannya ketika orang ini duduk di sini, yang terkulai mati tempo hari, duduk di sini, kita 
bisa mengatakan, “Kembalilah, nyawa!” Karena Roh Kudus berkata demikian.
280

Itulah sebabnya Dia dapat melakukan hal itu kepada bayi kecil yang ada di Meksiko sana yang sudah 
mati selama kira-kira 15 jam. Ketika penglihatan itu datang, Dia berkata, “Panggil kembali nyawanya.” 
Dikatakan, “Biarlah bayi kecil ini hidup.” Dan para dokter menuliskan sebuah pernyataan bahwa bayi itu 
mati pada pukul 9 pagi itu dan pada pukul 11 malam itu hidup kembali dan saat ini hidup.

(591) Apakah itu? Bukan orang-orang itu. Pengepalaan dan Tubuh sudah menjadi Satu unit. Itu 
adalah Allah yang dimanifestasikan di dalam umatNya. Itulah alasan suami dan isteri bukan lagi dua; 
melainkan satu. Allah dan GerejaNya adalah Satu, “Kristus di dalam anda,” pewahyuan Allah yang besar. 
Glori bagi Allah! Bahkan menyandang NamaNya. NamaNya ialah Yesus, Yang diurapi itu. Itulah alasan Dia 
disebut Yesus, Dia adalah Yang diurapi. Dan itulah pembuktian Tubuh Kristus Yang diurapi, yang 
dimanifestasikan Allah seperti yang dulu dilakukan oleh Tubuh itu. Dan Tubuh itu menebus setiap ini, 
tubuh-tubuh ini. Dan melalui itu Allah menjalankan manifestasi tiga rangkapNya. Pergi ke Kerajaan itu, 
dibangkitkan, membayar harganya, kita ditebus. Allah telah membuktikannya, membuktikannya benar. 
Paham?
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(592) Dan kita berdiri dibenarkan di dalam Kristus di hadapan Dia, karena Dia tidak dapat memberikan 
penghakiman, sebab Dia sudah menghakimi Tubuh itu yang mana saya adalah bagian dariNya. Sungguh, 
bagaimana saya menjadi bagian darinya? Di sinilah Itu; Itu di dalam diri saya. “Jika Saya . . . kamu 
tinggal di dalam Aku, dan FirmanKu di dalam kamu, maka apa pun yang kamu katakan . . . Mintalah 
kepada Bapa di dalam NamaKu, maka akan diberikan, karena Itu ada di situ.” Dibenarkan! Glori bagi Allah!
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(593) Oh, jika saja saya bisa membuat dunia melihat hal itu! Kenapa? Begitulah. Di situlah Tubuh 
Kristus yang hidup itu, yang berdiri ditebus. Yang ditebus! Oh, bukan main!
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Dibenarkan dalam pandanganNya. Kenapa kita dibenarkan? Kita adalah kemenanganNya. Gereja 
adalah kemenanganNya. Kita tampil di hari-hari terakhir ini dengan Injil yang penuh dengan kemuliaan ini 
yang memperlihatkan kemenanganNya. Dia telah mati untuk maksud ini, dan kita adalah bukti dari 
kemenanganNya. Amin. Ketika kita melihat Dia turun dan hidup di antara Gereja, itulah kemenanganNya. 
Menunjukkan bahwa dia tidak bisa menahanNya di dalam kubur itu, juga tidak bisa mereka menahan kita. 
Itu benar. Dia . . . ? . . . Dan kita secara potensi sudah dibangkitkan karena kita sudah bangkit dari maut 
ketidakpercayaan di dalam FirmanNya, dari denominasi dan kredo-kredo kepada Firman yang Kekal dari 
Allah yang kekal yang adalah diriNya sendiri yang bekerja melalui kita, memanifestasikan diriNya bahwa 
Dia adalah sama kemarin, hari ini, dan selamanya.

(595) Dan selanjutnya Firman bergerak turun dari Kepala ke Tubuh. Apakah itu? Firman yang sama 
ini. Tidak ada yang bisa ditambahkan atau dikurangi daripadaNya. Agar Firman yang sama itu bergerak 
dari Kepala ketika harinya semakin mendekat, turun ke Tubuh itu, turun ke Tubuh itu membuktikan bahwa 
keduaNya adalah Satu. KeduaNya adalah Suami dan Isteri. KeduaNya adalah daging dari dagingNya, 
Firman dari FirmanNya, Hidup dari HidupNya, Roh dari RohNya. Paham? Amin. Bagaimana anda 
mengetahuinya? Menghasilkan kesaksian yang sama, buah yang sama, Firman yang sama. Lihat, 
memanifestasikan Kristus; Kehidupan yang sama, Allah yang sama, Roh yang sama, Firman yang sama, 
Kitab yang sama! Amin! Tanda-tanda yang sama, “Perkara-perkara yang Aku lakukan akan kamu lakukan 
juga.” Oh haleluya! Bukan main!
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(596) Perhatikan Firman yang dibuktikan benar itu di dalam TubuhNya adalah kemenanganNya itu 
juga dan alasan kematianNya. Nah, kematian itu, bukan di dalam Roh; ketika Dia mati, Dia hanya mati 
secara daging; RohNya pergi ke neraka dan berkhotbah kepada jiwa-jiwa yang ada di dalam penjara itu. 
Apakah itu benar? Hanya dagingNya yang mati, kemudian Dia membangkitkannya lagi dan 
menghidupkannya. “Menghidupkan” artinya “menjadikan hidup,” dagingNya, yang adalah TubuhNya. Dan 
itu adalah Firman. Ia sudah terbaring mati selama bertahun-tahun, tetapi secara berangsur-angsur Itu 
mulai datang di dalam reformasi, dan sekarang Ia berdiri tegak di atas kakiNya.
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(597) Oh, sungguh saya berharap memiliki waktu untuk melihat kembali ke Yehezkiel dan membahas 
tentang tulang-tulang yang sudah kering itu dan memperlihatkan kepada anda! Dia berkata, “Dapatkah 
tulang-tulang ini hidup lagi?”
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Dia berkata, “Bernubuatlah.”
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Bagaimana nubuatan bisa datang?“ Hanya melalui nabi. Itu adalah Firman Tuhan. ”Dengarlah kau, hai 
tulang-tulang kering, Firman Tuhan.“ Dan urat-urat dan kulit menutupinya, dan mereka berdiri sebagai 
suatu balatentara yang perkasa, dan mereka mulai berbaris menuju Sion. Glori bagi Allah! Itulah Dia. 
Itulah Dia, kemenangan itu.

Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan
akan datang ke Sion dengan sukacita.
Seluruh GunungNya yang kudus,
tidak akan ada lagi derita ataupun kebinasaan. Yeah.

(599) Dia membuktikan kebangkitan HidupNya waktu itu sebagaimana Dia membuktikan diriNya benar. 
Ia, Mempelai Wanita itu, bebas dari yang lain-lain. Ia adalah seorang wanita yang merdeka, seekor 
Burung belang besar yang berbeda dari burung-burung yang lain. Anda ingat Alkitab tentang hal itu, 
“Burung belang yang besar.” Tetapi, Ia memiliki NamaNya [“-Nya,” Laki-laki]. Ia memiliki KehidupanNya [“-
Nya,” Laki-laki]. Sebab . . .
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Bagaimana mereka menjadikan burung itu berbelang-belang? Keduanya berwarna putih, dan kemudian 
mereka memotong kepala dari salah satu dari burung itu dan mengalirkan darahnya itu ke burung yang 
satunya. Dan burung itu menjadi belang oleh darah merah tersebut, dan itu membuat sayap-sayapnya 
terkulai seperti ini, dan darah itu berseru, “kudus, kudus, kudus” ketika itu membasahi tanah.

Jadi Kristus, Pasangannya yang mati itu, menempatkan DarahNya, DarahNya dari HidupNya, ke dalam 
kita; memercik- . . . membawa DarahNya berseru, “Kudus, kudus, kuduslah Tuhan.” Ia adalah seekor 
burung yang terlihat aneh. Tentu saja. Tetapi Ia, Mempelai Wanita, di—dikenali oleh Dia, dan Ia bebas 
dari yang lain-lainnya, “Jagalah dirimu kudus baginya selama kalian berdua hidup. Jagalah supaya kamu 
tetap hanya bagi Dia, Firman itu,” tidak, tidak bercabul, tidak ada satu pun tanda denominasi, tidak ada 
satu pun tanda kredo, tidak ada percabulan sama sekali. Firman, dan Dia saja!

“Di atas Kristus batu karang yang teguh aku berdiri, semua tanah yang lain adalah tanah yang 
bergerak,” kata Eddie Perronett.

(603) Itu dia, Kristus, Firman! Dulu Dia adalah Firman; sekarang Dia adalah Firman. Dan Gereja 
menjadi Firman oleh Dia yang menjadikan Gereja bagian dari diriNya, dan lagi-lagi itulah Firman. Secara 
pribadi dikenali oleh Dia, milikNya sendiri! MilikNya sendiri! Ia ditebus oleh Dia, melalui Dia, bagi Dia dan 
untuk Dia saja. Itu benar. Lantas, apa yang sedang iblis teriakkan, di situlah itu sedang disingkapkan.
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(604) Kita berada di suatu masa yang berbahaya. Ingat, Alkitab berkata ketika hal-hal ini mulai 
terjadi, tidak ada penundaan lagi; ia sedang memudar. Ketika kita melihat pemanifestasian itu.
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“Gempa bumi.” Anda lihat ribuan orang terbunuh baru-baru ini? “Gempa bumi di pelbagai tempat.”

Dikatakan, “Pemandangan-pemandangan yang menakutkan di angkasa, tiang-tiang api,” seperti itu, 
melayang-layang seperti piring terbang. Mereka tidak tahu apakah itu. Paham? Mereka tidak punya ide 
apa pun tentang hal itu.

(607) Apakah anda memperhatikan Malaikat-malaikat yang turun untuk menginvestigasi Sodom 
sebelum Sodom dihancurkan? Anda ingat itu? Ke sanalah sekumpulan Mereka itu pergi: tiga dari Mereka. 
Salah satu dari Mereka tinggal dengan Abraham. Anda ingat itu? Mereka adalah Cahaya-cahaya dari 
Surga yang turun di investigasi penghakiman itu. Seorang . . .
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Lihatlah di mana mereka semua didapati. Di sekitar Pentagon dan hal-hal yang mereka temukan itu. 
Itu adalah penghakiman dunia, Sodom. Dan ada Satu yang ditampilkan, akan ditampilkan di antara 
gereja-gereja, akan merupakan Kristus sendiri, yang membuktikan diriNya. Paham? “Pemandangan-
pemandangan di . . . di langit di atas, dan tanda-tanda di bumi di bawah.” Tentu.

(609) Dikenali! Oh, iblis sedang meneriakkan tentang hal ini: Kebenaran dari janji Firman yang 
dimanifestasikan itu ada di dalam Mempelai Wanita saja.
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Mereka tidak memiliki jawaban itu. Ketika Yesus datang, kenapa dulu tidak orang-orang Farisi itu? Dia 
berkata, “Jika Aku mengusir setan-setan dengan jari Allah, dengan apakah kamu mengusir mereka?” Dia 
berdiri sendirian.

Dan GerejaNya juga berdiri sendirian. Ia tidak terkait dengan apa pun. Tetapi Dia diidentifikasikan 
oleh Allah, merupakan tubuh di mana Allah diam, dan Gereja diidentifikasikan melalui TubuhNya yang 
melakukan hal yang sama. Ia adalah TubuhNya, Kebenaran yang dimanifestasikan dari Firman yang 
dijanjikanNya bagi hari-hari terakhir. Dan Ia dan Ia [Mempelai Wanita—Ed.] sendiri yang berdiri olehnya. 
Itulah sebabnya iblis sedang melolong, organisasi-organisasi besar ini memasang sesuatu untuk 
merintangi Gereja. Mereka tidak akan pernah dapat melakukannya. Gereja akan diangkat, tidak terhalang. 
Sekarang Ia dibangkitkan dan oleh kuasa pembuktian Firman yang dijanjikan kepadaNya. Amin!
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(612) Betapa seorang Mempelai Wanita memegang janji itu. “Dia mengatakan kepadaku bahwa Dia 
akan kembali kepadaku. Aku percaya itu.” Paham? Benar, tuan. Untuk bertemu KepalaNya, PenebusNya, 
SuamiNya, RajaNya, TuanNya, KekasihNya, PenyelamatNya di tempat pertemuan yang telah disediakan!
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Dia sudah memperoleh sebuah tempat untuk menemui mereka. Anda tahu Mempelai Pria tidak 
meninggalkan tanpa ada apa pun. Dia memiliki cincin, tanda pengenal itu. Dia sudah memiliki jubah itu 
yang dipakai oleh Mempelai Wanita, pakaianNya. Paham? Dan Mempelai Pria sudah memperoleh tempat 
yang telah disediakan untuk menemuiNya; yaitu di udara. Segala sesuatunya sudah disediakan. Dia 
sudah mempersiapkan perjamuan kawin malam itu, tamu-tamu sudah diundang, sudah dipilih. Semua 
Malaikat berdiri di sekeliling hamba-hambaNya dengan perhatian. Oh-oh-oh-oh-oh!

Oh, ada pertemuan di udara,
Pertemuan yang manis;
Saya rindu bertemu denganMu, jauh di udara;
Di rumah yang melampaui langit itu.
Nyanyian yang terdengar,
yang b'lum pernah didengar,
Adalah kegirangan.
Dan Anak Allah yang pimpin kita,
(Manifestasi Allah yang penuh.)
Pertemuan di udara. Oh, bukan main!

Perhatikan pembuktianNya itu.
Engkau sudah mendengar—mendengar
kisah Musa di dalam peti pandan itu,
Engkau sudah mendengar
kegagahan Daud dan umbannya;
Engkau sudah mendengar kisah lama
tentang mimpi Yusuf,
Tentang Daniel dan singa-singa
yang sering kita nyanyikan.
Oh, ada banyak lagi yang lainnya
(yang terbukti benar) di dalam Alkitab,
Rindunya aku bertemu dengan
mereka semua, aku sungguh nyatakan.
Segera Allah akan mempertemukan
kita dengan mereka,
Pada pertemuan di udara.

Oh, ada pertemuan di udara,
Pertemuan yang manis;
Saya rindu bertemu denganMu, jauh di sana;
Di rumah yang melampaui langit itu.
Nyanyian yang terdengar, yang b'lum pernah di dengar,
Adalah kegirangan.
Dan Anak Allah yang pimpin kita,
Pertemuan di udara. Oh, bukan main!

(615) Tidakkah anda suka itu? [Jemaat berkata, “Amin.”—Ed.] Sekarang, maksud tiga rangkap dari 
misteri pewahyuan-pewahyuanNya yang besar itu sudah disingkapkan. Dia adalah Yang utama. Itulah 
Dia. Oh, bukan main! Mari menyanyikannya. Saya benar-benar tidak bisa berkhotbah lagi. Saya merasa 
begitu enak. Paham?

293

Oh, ada pertemuan di udara,
Pertemuan yang manis;
Saya rindu bertemu denganMu, jauh di udara;
Di rumah yang melampaui langit itu.
Nyanyian yang terdengar,
yang b'lum pernah di dengar,
Adalah kegirangan.
Dan Anak Allah yang pimpin kita,
Pertemuan di udara.

Apakah anda pergi? [Jemaat berkata, “Amin.”—Ed.] Amin! Dengan kasih karunia Allah, oleh kasih 
karunia Allah. Paham? Oh, bukan main.

Engkau sudah mendengar
kisah Musa di dalam peti pandan itu,
Engkau sudah mendengar
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kegagahan Daud dan umbannya . . .
(Mereka semua adalah pralambang.)
Engkau sudah mendengar kisah lama
tentang mimpi Yusuf,
Tentang Daniel dan singa-singa
yang sering kita nyanyikan.
Oh, ada banyak lagi yang lainnya di dalam Alkitab,
(Yang adalah Dia.)
Dan saya rindu bertemu mereka semua,
aku sungguh nyatakan.
Segera Allah akan mempertemukan
kita dengan mereka,
Pada pertemuan di . . .

Tetapi ada Satu yang utama.
Oh, ada pertemuan di udara,
Pertemuan yang manis;
Saya rindu bertemu denganMu,
jauh di udara;
Di rumah yang melampaui langit itu.
Nyanyian yang terdengar,
yang b'lum pernah didengar,
Adalah kegirangan.
Dan Anak Allah yang pimpin kita,
Pertemuan di udara.

(618) Sekarang, kita akan bertemu satu dengan yang lainnya di sana. Mari semuanya orang-orang 
Methodis, dan Baptis, siapa pun anda, yang dilahirkan kembali dari Roh Allah berjabat tanganlah satu 
dengan yang lainnya sementara kita menyanyikannya.
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Oh, ada pertemuan di udara,
Pertemuan yang manis;
Saya rindu bertemu denganMu,
jauh di udara;
Di rumah yang melampaui langit itu.
Nyanyian yang terdengar,
yang b'lum pernah didengar,
Adalah kegirangan.
Dan Anak Allah yang pimpin kita,
Pertemuan di udara.

Oh-oh-oh! Oh, itu mengagumkan. Paham? Lihatlah bagaimana itu nantinya? Nah, lihatlah.

Kita sudah harus mengakhiri, sahabat-sahabat. Ini hampir jam 2, paham? Dan kita—menantikan anda 
makan malam. Saya sudah membuka halaman demi halaman tentang hal ini. Paham? Anda tahu, kita 
sudah harus mengakhiri. Tidak ada habis-habisnya ini.

(621) Ini adalah sebuah pewahyuan. Ini kekal sebagaimana Firman Allah adalah kekal. Lihatlah. 
Tetapi maksud tiga rangkap misteri besar Allah itu tersingkap: Allah yang dimanifestasikan di dalam 
Kristus, Kristus yang dimanifestasikan di dalam Gereja untuk menebus Hawa yang hilang itu kembali ke 
kondisi yang semula itu. Oh, bukan main.
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Oh, akan ada saat-saat yang besar pada hari itu. Itu sangat dekat. Kita percaya itu. Tidakkah anda 
percaya itu? Saya merenungkan lagu itu setiap kali saya merenungkan tentangnya.

(623) Dia yang membuktikan diriNya di dalam Daniel, dan di dalam Musa, dan di dalam Yeremia. 
Siapakah mereka? Nabi-nabi yang kepada siapa Firman datang, paham, manusia-manusia besar itu. Lihat, 
anda sudah mendengar kisah yang bercerita tentang mimpi Yusuf, anda paham, dan Daniel di kandang 
singa, dan para nabi yang lainnya ini, anda tahu. Mereka, bahwa, siapakah mereka? Nabi-nabi. Paham? 
Tetapi Seorang yang utama itu . . . Allah hanya sementara saja melambangkan diriNya di dalam mereka.
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Dia melambangkan diriNya di dalam Adam yang mengetahui apa yang benar, tetapi melangkah keluar 
untuk menebus isterinya karena ia bersalah. Kristus tidak perlu berdosa, tetapi Dia melangkah keluar, 
mengambil dosa untuk menebus anakNya yang hilang. Paham, paham? Dia melambangkan diriNya sendiri.

Dan Musa di dalam peti pandan itu,
Dan engkau sudah mendengar
kegagahan Daud dan umbannya;
Engkau sudah mendengar kisah
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tentang mimpi Yusuf, (nabi,)
Dan tentang Daniel dan singa-singa
yang sering kita nyanyikan.
Oh, ada banyak lagi yang lainnya
di dalam Alkitab,
Dan saya . . .

Mereka, mereka adalah Alkitab. “Dan saya . . . ”Akan tetapi mereka semua dimanifestasikan di dalam 
Dia. Paham? Tanpa Dia, mereka semua binasa. Paham? Dan saya harus menjadi bagian dari Itu, untuk 
menjadi Dia. Amin! Paham?

Dan saya rindu bertemu mereka semua,
aku sungguh nyatakan. (Itu benar.)
Dan Anak Allah yang pimpin kita,
Pertemuan di udara.

(626) Ibrani 11, dikatakan, “Tanpa kita mereka semua tidak dapat sempurna.” Tangan dan kaki tidak 
dapat menjadi sempurna tanpa otak, pengetahuan, kepala, dan yang seterusnya. Paham? Dan kita 
semua disempurnakan di dalam Dia. Jadi oleh satu Roh kita semua dibaptis ke dalam satu Tubuh, luput 
dari Penghakiman; pindah dari dosa, kepada kematian . . . Amin! Anak Allah sendiri Seorang yang akan 
memimpin, pada pertemuan di udara itu. Apakah anda mengasihi Dia?
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Aku mengasihi Dia, Aku mengasihi Dia,
Karena . . .

Tuhan Yesus, urapan Roh Kudus turun ke atas saputangan-saputangan ini, Tuhan, dan sembuhkan 
yang sakit. Kiranya jadilah demikian, sebagaimana mereka meletakkanya ke atasnya. Saya berdoa kira 
Engkau menjadikannya demikian, di dalam Nama Yesus. Amin.

. . . pohon Kalvari

Renungkan saja, “Kristus, yang disingkapkan,” tepat di dalam kita sekarang, saat ini juga di dalam 
kita. Bagaimana Dia, bagaimana dulu Dia disingkapkan? Karena Dia yang terlebih dahulu mengasihi saya. 
Apakah yang dulu Dia lakukan?

Dan membeli keselamatanku
Di atas . . .

(629) Glori! Malaikat Perjanjian yang gagah itu, Dia Seorang yang menyertai Musa di padang gurun, 
Dia Seorang yang menemui Paulus dalam perjalanan ke Damaskus, Orang yang sama itu mengijinkan 
gambarNya difoto oleh kita; Orang yang sama yang ada di foto di majalah “Life” beberapa waktu yang 
lalu, Firman yang sama oleh Allah yang sama, melalui saluran-saluran yang sama, dengan cara yang 
sama, dengan janji yang sama: “Di mana ada dua atau tiga orang berkumpul di dalam NamaKu, Aku ada 
di tengah-tengah mereka.” Maka Dia ada di sini. Malaikat-malaikat Allah berkemah di sekeliling mereka 
yang takut akan Dia, yang bergantung hanya kepada FirmanNya. Tidak ada manusia yang bisa 
menghormati Firman tanpa takut akan Allah. Paham? Maka di sinilah Dia pada pagi ini bersama dengan 
kita sementara kita menyembah Dia di dalam Roh.
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(630) Oh, karena Pesan yang keras seperti ini, maka saya rasa kita seharusnya menyembah Dia 
sebentar di dalam Roh. Paham? Tutup saja mata anda dan mari nyanyikan lagu itu lagi bagi Dia, “Aku 
mengasihi Dia, aku mengasihi Dia.” Angkat tangan anda kepada Dia.
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Aku mengasihi Dia, aku mengasihi Dia
Karena Dia yang terlebih dahulu mengasihi aku,
Dan telah membeli keselamatanku
Di atas pohon Kalvari.

Oh, bukan main, betapa kita mengasihi Dia.
Iman di dalam Bapa, iman di dalam Anak,
Iman di dalam Roh Kudus, ketiganya adalah Satu;
Roh-roh jahat akan gemetar, dan para pendosa bangun,
Iman di dalam Yehova membuat apa pun terguncang.

(631) Amin! Glori bagi Tuhan! Betapa kita mengasihi Dia. Sembah saja Dia di dalam hati anda saat ini. 
Pujalah Dia. Renungkan saja betapa indah yang telah Dia kerjakan. Lihatlah yang telah Dia perbuat bagi 
kita. Penglihatan-penglihatan yang diberikan selama sekian tahun ini, tidak ada satu pun yang pernah 
gagal. Segala sesuatu yang Dia katakan terjadi, persis terjadi sesuai dengan cara yang telah Dia 
katakan.
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(632) Saya mengasihi anda. Jangan lupakan perintah-perintah Allah kepada anda, anak-anak, 
“Kasihilah satu dengan yang lainnya.” Kasihilah setiap orang baik itu salah atau benar, baik orang berdosa 
ataupun orang kudus; kasihilah mereka. Jika anda tidak mengasihi, maka berdoalah kepada Tuhan untuk 
menolong anda, karena Allah mengasihi orang berdosa. Dan sifat Allah ada di dalam anda. Jika orang itu

301



56Kristus Ialah Misteri Allah yang Disingkapkan

bersalah, kasihilah saja dia. Jangan mengambil bagian dari dosa-dosanya. Paham? Jangan mengambil 
bagian dari dosa-dosanya. Tetapi dengan manis, bukan dengan celaan dan templakan, dengan manis 
beritahukan kepadanya pengharapan Kehidupan yang diam di dalam anda melalui Yesus Kristus yang 
disingkapkan kepada anda oleh Roh Kudus.

Bawalah Nama Yesus besertamu,
Anak yang malang dan celaka;
Itu akan memberikan sukacita
dan penghiburan kepadamu,
Oh, bawalah Itu, (jangan lupa sekarang,)
ke mana saja anda pergi.

Oh, Nama yang mulia itu! Oh, kita memiliki NamaNya. Kita dipanggil dengan NamaNya.
Pengharapan di bumi dan sukacita Surga;
Nama yang mulia, O sungguh manis!
Pengharapan di bumi dan sukacita di Surga.

(634) Sekarang, saya akan memberikan sedikit rahasia kepada anda sampai saya bertemu anda lagi. 
Ingatlah ini, sebagaimana kita berdiri. Ingatlah ini.
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Tunduk pada Nama Yesus,
Jatuh tak berdaya di kakiNya,
Raja di atas segala raja di Surga,
kita akan memahkotai Dia,
kita akan memahkotai Dia.
Ketika perjalanan kita sudah selesai.

Nama yang mulia, (Nama yang mulia)
O sungguh manis!
Pengharapan akan . . .

Apakah pewahyuan rangkap tiga itu? Pengharapan dan sukacita yang dinyatakan di dalam Dia.
Nama yang mulia. (Nama yang mulia)
O sungguh manis!
Pengharapan di bumi dan sukacita . . .

(636) Apa? Pengharapan di bumi dan sukacita Surga, segala sesuatunya dimanifestasikan di dalam 
Kristus. Allah, Gereja, segala sesuatunya yang lain dimanifestasikan di dalam Kristus. Alkitab adalah 
Kristus. Alkitab adalah Firman yang tertulis. Di mana, Dia adalah Firman. PemanifestasianNya adalah bukti 
Kehidupan itu masuk ke dalam daging Firman untuk memanifestasikanNya. Oh, tidakkah itu 
mengagumkan?
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Bawalah Nama Yesus . . .

Nah, sekarang dengarkan baik-baik.
Sebagai perisai (Jangan lupakan itu.) setiap jerat;
Ketika godaan-godaan mengitarimu,

Apakah yang harus anda lakukan?
Hembuskanlah Nama yang kudus itu di dalam doa.

Nama yang mulia. O sungguh manis!
Pengharapan di bumi dan sukacita . . .
Nama yang mulia. (Nama yang mulia)
O sungguh manis!
Pengharapan di bumi dan sukacita di Surga.

(637) Tidak mengetahui . . . Tentu, yang rohani, anda perhatikan hal-hal yang rohani. Tidak 
mengetahui hal ini, Allah mengetahuinya. Tetapi jika anda mau menoleh dan melihat pada jam itu, itu 
tepat pukul 2, akhir dari Tarikan Kedua, Tarikan Ketiga sudah dekat.

304

Tunduk pada Nama Yesus,
Jatuh tak berdaya kakiNya,
Raja segala raja di Surga, kita akan memahkotai Dia,
Ketika perjalanan kita sudah selesai.

Nama yang mulia . . .

Tarikan Kedua sudah dimanifestasikan!
Pengharapan di bumi dan sukacita di Surga;
Nama yang mulia, O sungguh manis!
Pengharapan di bumi dan sukacita di Surga.
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(638) Apakah anda memperhatikan Roh mengambil lagu yang sama dan mengangkatnya ke oktaf 
yang lebih tinggi seperti itu? Tarikan yang berikutnya sudah dekat. Amin.
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Bawalah nama Yesus beserta denganmu,

Itu sudah terlambat dari yang anda pikirkan.
. . . malang dan celaka;
Itu akan memberikan sukacita
dan penghiburan kepadamu,
Oh, bawalah itu ke mana saja kamu pergi.

Nama yang mulia. (Nama yang mulia)
O sungguh manis!
Pengharapan di bumi dan sukacita . . .
Nama yang mulia, O sungguh manis!
Pengharapan di bumi dan sukacita Surga.

Sekarang, jika godaan-godaan datang, apa yang anda lakukan?
Bawalah nama Yesus besertamu,
Sebagai perisai dari setiap jerat;
Ketika godaan-godaan
(sesuatu membuat anda tidak percaya sekarang) datang
(Ingat saja,) hembuskanlah nama yang kudus itu dalam doa.

Nama yang mulia, O sungguh manis!
Pengharapan di bumi dan sukacita di Surga.
Nama yang mulia, (Nama yang mulia) O sungguh manis!
Pengharapan di bumi dan sukacita di Surga.

(639) Mari kita tundukkan kepala kita, semuanya, dengan sungguh-sungguh. Lihat sekarang.306
Pada nama Yesus tunduk . . .

[Sebuah pesan dalam bahasa yang tidak dikenal yang diikuti dengan penafsirannya—Ed.]

Sekarang, jika anda mengerti, Roh Tuhan turun di dalam pertemuan itu dengan bahasa-bahasa yang 
tidak dikenal, mengucapkannya kepada seseorang yang tidak mengetahui; untuk menafsirkannya melalui 
orang yang lain yang juga tidak tahu. Firman Tuhan. Anda ingat ketika musuh datang dan mereka tidak 
tahu apa yang hendak mereka lakukan? Roh Tuhan turun ke atas seseorang dan menyingkapkan apa 
yang akan dilakukan. Oh, bukan main.

Tundukkan saja kepala kita saat ini, dengan rendah hati. Tuhan memberkati anda.
Sampai kita bertemu, sampai kita bertemu,
Sampai kita bertemu di kaki Yesus;
Sampai kita bertemu!

Baiklah, gembala.
Allah beserta engkau sampai kita bertemu.


