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1 Pagi! Senang ada di sini pagi ini. Dan kita senang, menikmati persekutuan yang
besar ini disekitar lagu-lagu iman yang lama ini. Kita suka itu, bukan? Paduan suara
“Amin”. Itulah siapa Dia, sang Amin, paham. Dia sudah memperoleh kata terakhir untuk
disampaikan.

Saya  sedang  duduk  di  sana  berbincang-bincang  dengan  sahabat  lama  saya,
Saudara  Brown,  sementara  lagu-lagu  itu  sedang  dinyanyikan.  Dan  dia  katakan,
“Saudara Branham, hingga kemarin saya belum pernah melihat apa yang sudah anda
bicarakan.” Dia katakan, “Jika saja orang-orang masuk ke dalam apa yang sedang anda
bicarakan,” dikatakan, “setiap rintangan akan menyingkir  dari  jalan itu.”  Itu benar
sekali.  Itu  benar.  Itu  benar  sekali.  Jika  saja  anda  dapat  menggenggamnya  dan
menangkapnya. Paham?

2 Berbicara kepada sahabat kecil saya, Ernie Fandler. Saya rasa sebagian dari anda
yang ada di saluran telepon akan ingat siapa Ernie, bagaimana dia bertobat, bagaimana
dia dipimpin kepada Tuhan. Dia tidak lancar berbahasa Inggris, atau saya akan senang
untuk meminta dia datang untuk menyampaikan sepatah kata. Dan dia bingung dalam
mengucapkan we's dan W's. Dia menanyakan saya apakah saya ingat waktu di Shawano
di mana dia tinggal. Ada seorang pria yang mati di pertemuan itu, jatuh dari kursinya
dan mati, orang Lutheran. Dan kita menyuruh setiap orang diam. Mengucapkan Firman
Tuhan atas dirinya, dia hidup kembali. Dia datang dengan cara yang lain itu. Mereka
tidak pernah lupa akan hal itu, menginginkan agar kita kembali lagi.

3 Dan saya tahu bahwa di Prancis, pagi ini, ada lebih dari dua ribu orang Prancis
yang berpuasa selama beberapa hari  supaya kita akan datang membawa pesan ke
Prancis  dalam bahasa Prancis.  Seluruh bangsa Protestan itu,  Protestan bagian dari
bangsa Prancis. Demikianlah kita . . .

Itu  baru saja  mulai  berkembang sekarang,  baru saja  .  .  .  kulit  sekam sedang
mengelupas sehingga gandum dapat berbaring di sana sekarang. Paham? Jadi tetap
bersikap  hormat,  tetap  berdoa.  Paham?  Ingat,  “Mereka  yang  menantikan  Tuhan,
memperbaharui kekuatan mereka.”

Nah, ada . . . Saya . . . semakin tua, dan saya pikir, “Akankah ada kebangunan
rohani yang lain, apakah saya akan melihat di lain waktu?” Dan ingat saja, dari barat
akan datang seekor penunggang kuda putih. Kita akan menunggang di jalan ini lagi. Itu
benar. Segera . . . kita bersiap-siap. Itu adalah janji, anda mengerti.

4 Sekarang, saya mau katakan kepada Saudara Leo .  .  .  Saya sedang berbicara
tentang Saudara Wood tadi malam, saudaranya ada di sini. Saudara Leo, jika anda dan
kelompok kecil yang terhubung di sana pagi ini . . . Saudari Mercier, ayah anda ada di
sini.  Saya melihat dia tadi malam. Dia ada di sekitar sini  di  dalam gedung di suatu
tempat, dan dia nampak baik dan bagus.

Pagi itu dia disembuhkan di Tabernakel, ada dua kasus besar kanker, benar-benar
sekarat,  dan keduanya disembuhkan. Dan ayah mereka, seorang laki-laki  tua yang
mengalami serangan jantung, sudah dikeluarkan bagi kemuliaan Allah. Dan dia ada di
pertemuan ini di suatu tempat. Saya tidak dapat melihat dia sekarang di antara orang
banyak, tetapi dia ada di sini tadi malam.

5 Salam  bagi  anda  semua  yang  ada  di  seluruh  negeri,  di  sini  di  tempat  yang
mengagumkan ini di Tabernakel Kehidupan di Shreveport, dengan orang banyak yang
semuanya berdesak-desakan untuk sekolah minggu. Anda tahu, jika saya tinggal di
Shreveport,  tidak  bermaksud apapun untuk  menentang seseorang,  tetapi  ini  akan
menjadi tempat yang akan saya datangi, di sini di Tabernakel Kehidupan. Ini bukan
sebuah denominasi. Tabernakel Kehidupan, hari ini, adalah sebuah tabernakel yang
interdenominasi. Mereka keluar dari denominasi karena mereka telah menerima saya
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dan pesan ini yang sudah saya beritakan. Saudara Jack Moore, saudara dan sahabat
saya, dia dikeluarkan dari denominasi-denominasi karena dia bergaul dengan saya. Dan
saya pikir dia layak untuk menerima penghargaan. Itu benar. Allah memberkati dia. Dan
peganglah tangannya dalam doa, dan percayalah dengannya.

6 Dan sekarang Saudari Moore, saya tidak melihat dia di manapun, dia . . . Ya, di
belakang sini. Dia terlihat seperti seorang gadis kecil yang sedang duduk di sana pagi
ini, semua dandanan ini, baru, dan persis terlihat seperti sebuah pakaian Paskah. Dan
itu—itu terlihat . . . Saudara Jack sendiri bahkan tidak mengenalnya, nah . . . Saudari
Moore.

Kita tentu merindukan Anna Jean, dan Don, dan mereka semua. Senang bertemu
dengan Saudara Nolan, dia adalah seorang rekan di sini.

7 Dan Saudara Ernie, kemarin saya minta dia jika dia mau menyanyikan “Amin” itu.
Saya sudah mendapatkannya dalam sebuah rekaman, dan saya sudah merusakkan
barang itu karena mendengarkannya dengan diulang-ulang, “Amin.” Saya berpikir dia
memiliki  suara untuk itu; mengalahkan siapa saja dari  antara mereka. Dan si  kecil
Juddy, saya sudah memperhatikan dia, keduanya, mereka terlihat seperti saudara dan
saudari. Bukankah demikian? Mereka adalah suami dan isteri. Perhatikanlah mereka,
wah,  mereka  persis  terlihat  sama,  paham.  Mereka  benar-benar  pasangan  yang
menyenangkan. Itu adalah, anda tahu, itu . . . Saudara Palmer yang baru saja menaiki
tangga emas, itu adalah putrinya dan menantunya laki-laki. Dan itu adalah . . . Dia
tentu saja menjadi sebuah sumbangan bagi pelatihan anaknya yang baik. Dan juga
memiliki  yang  lain,  menikahi  hamba-hamba  Tuhan  juga,  dan  mereka  ini  adalah
penginjil-penginjil dan sedang berada di ladang mereka, dan yang lain. Jadi itu benar-
benar luar biasa.
8 Saya belum melihat Saudari Palmer. Sungguh, saya tidak tahu apakah saya akan
mengenal dia atau tidak jika saya melihat dia. Dia ada di suatu tempat, tentu saja, di
pertemuan ini. Jauh di belakang. Tuhan memberkati anda, Saudari Palmer.

Hati saya terguncang setiap kali saya merenungkan hal itu. Saudara Palmer baru
saja menaiki tangga itu sampai, beberapa menit, sampai saya menerima pesan bahwa
dia sudah meninggal.  Saya sungguh tidak dapat mempercayainya. Billy  memanggil
saya, dan seseorang telah memegang . . .  Mereka tahu. Kami adalah sahabat yang
sangat  dekat,  dan  demi  mengetahui  bahwa  dia  sudah  pergi,  itu  benar-benar
mengguncangkan. Tetapi kita semua harus pergi, tidak peduli siapa kita. Kita harus
pergi satu demi satu. Tetapi hanya ada satu hal, “Biarlah kita mendengar kesimpulan
dari segala sesuatu: Takut akan Allah, dan menuruti perintah-perintahNya; sebab ini
adalah kewajiban semua orang.” Pengkhotbah 12.

9 Nah, saya tidak punya banyak waktu untuk pelajaran sekolah minggu ini, dan saya
serak.

Mengatakan, Saudara Pearry Green telah melakukan suatu hal yang mulia. Dia
mendengar saya berkata, tadi malam, “Saya kehilangan sehelai rambut saya untuk
menjaga saya . . .” Dia memanggil saya ke luar sana dan mencoba menyuruh seseorang
untuk menerbangkan itu bagi saya. Saya berkata, “Anda sudah terlambat, saya sudah
serak.” Saya sudah mencoba selama sekian tahun untuk mencari suatu penyelesaian,
tetapi ketika saya sudah memperoleh hal itu, itu sudah mengobatinya. Tetapi saya lupa
kali ini, jadi saya sedikit serak. Jadi anda bersabar saja dengan saya, jika anda mau,
dalam berbicara.

10 Sekarang, berapa banyak yang suka dengan sekolah minggu? Oh, bukan main, itu
benar. Adalah hal yang bagus mengirimkan anak anda ke situ. Bukan, biarkan saya
mengoreksi hal itu, adalah hal yang bagus membawa anak anda ke situ, membawa
anak-anak anda;  anda juga datang.  Berapa banyak yang tahu bagaimana sekolah
minggu kita yang mula-mula dimulai? Di manakah itu mulanya? Inggris. Disebut apakah
itu pertama kalinya? Sekolah anak compang-camping. Itu benar, disebut “Sekolah anak
compang-camping.”  Saya  lupa  nama orang  yang  mendirikan  itu.  Siapa  namanya?
[Seseorang berkata, “Robert Raikes.”] Itu benar, benar sekali. Dan dia mengambil anak-
anak kecil  dari  jalan—yang compang-camping,  dan yang tidak punya tempat  yang
dituju, dan sangat buruk—dan dia membawa mereka masuk dan mulai memberikan
kepada mereka pelajaran-pelajaran di Alkitab. Dan itu bertumbuh menjadi salah satu
aturan yang terbesar di gereja, hampir, saat ini, sekolah minggu. Bagus pergi ke sana.
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Pastikan untuk datang, bawa anak-anak anda. Saya pikir tabernakel ini memiliki para
pengajar, ruang-ruang perlengkapan, umur-umur, dan seterusnya. Dan kalian orang
yang baru bertobat yang baru saja datang kepada Kristus, teruslah mengikuti pesan.
Datanglah ke sini ke Tabernakel Kehidupan, dan mereka akan memperlakukan anda
dengan baik.

11 Nah,  malam ini  kita  akan memiliki  sebuah antrian doa model  lama.  Kita  akan
berdoa saja bagi orang yang sakit seperti yang dulu kita lakukan, Saudara Jack dan
Saudara Brown.

Saya ingat melihat Saudara Brown yang mencoba memberikan kartu-kartu doa itu,
dan bagaimana dirinya sebagai seorang pelayan . . . Dan di masa-masa itu, di sebuah
organisasi di mana mereka memberikan tekanan kepadanya, anda tahu. “Saya—saya
adalah saudara anda,” dan hal-hal itu, anda tahu. “Anda seharusnya membawa saya
naik ke sana.” Oh, dia tentu saja mengalami saat yang sukar, tetapi tetap bertahan
sesetia  mungkin  yang  dia  bisa.  Saudara  Brown  adalah  salah  satu  orang  yang
menyenangkan. Dan kita mengasihi dia.

12 Dan sebagaimana saya melihat kita semua, tiga orang di antara kita semakin . . .
merayap naik dalam usia, berakhir. Akan menjadi suatu hal yang menyedihkan jika kita
tidak memiliki tempat di dalam diri kita bagi hal yang besar itu, yang kita tahu adalah
kebenaran. Kita sedang bersiap-siap untuk kembali pada salah satu dari hari-hari ini,
kembali ke masa muda kita lagi, tidak pernah . . . tubuh kita diubahkan, dibuat menjadi
keserupaanNya untuk berdiri.  “Sebab ketika kemah bumi tempat kediaman kita ini
binasa, ada satu kemah yang sedang menanti.”

13 Dan bagian yang disyukuri itu, sahabat yang terkasih, bahwa Tuhan Yesus yang
mulia . . . Anda yang percaya kepada saya yang memberitahu kebenaran kepada anda,
Tuhan Yesus yang mulia, suatu pagi kira-kira pukul delapan, membiarkan saya melihat
negeri itu. Nah, itu bukan—itu bukan sebuah penglihatan, sebab saya . . . Tetapi saya
tidak mau mengatakan hal itu. Apapun itu, itu benar-benar nyata sama seperti saya
sedang berbicara kepada anda di sini. Nah, saya melihat wajah orang-orang itu, dan
saya tidak dapat mengenali mereka, mereka sudah berubah menjadi muda kembali. Dan
mereka benar-benar  nyata  seperti  .  .  .  Saya memegang tangan mereka dan yang
lainnya. Benar-benar nyata . . .

14 Dan itu sudah menolong saya, karena saya dulu berpendapat: ketika seseorang
mati, jiwa mereka saja yang pergi. Tetapi kemudian ketika Dia mengutip hal itu kepada
saya, bahwa, “Jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini . . . Kita sudah memiliki
sebuah kemah.” Paham? Dan kita harus memiliki segala sesuatunya dalam angka tiga,
untuk membuat sebuah kesempurnaan. Paham? Dan ada satu tubuh di sini, kemudian
tubuh itu di sana yang adalah tubuh surgawi, dan kemudian tubuh yang dimuliakan di
dalam kebangkitan. Nah, hal itu membuatnya komplit, paham. Jadi itu adalah . . . Itu
bukan sebuah mitos, itu bukan sebuah ide, itu bukan suatu roh. Itu adalah seorang pria
dan seorang wanita seperti anda, tepat sekali.

15 Dan selanjutnya, bertahun-tahun yang lalu, saya melihat wilayah orang-orang yang
terhilang, dan ada di sana. Saya beritahu anda, sahabat, sebagai seorang yang sudah
tua, biarlah saya meyakinkan hal ini kepada anda, di seluruh negeri pagi ini, jangan
pernah menginginkan untuk melihat tempat itu. Sama sekali tidak ada cara bagi saya di
mana saya dapat . . . Jika saya seorang pelukis dengan sebatang kuas, saya tidak dapat
melukis  gambarnya.  Sebagai  seorang  pelayan,  saya  tidak  dapat  menggambarkan
kepada anda. Berbicara tentang neraka sebagai tempat yang menyala-nyala, ini adalah
jutaan kali lebih buruk daripada hal itu, kengerian yang menyertainya.

16 Dan  surga—atau  tempat  ini,  di  manapun  itu,  saya  tidak  tahu  apa  untuk
menyebutnya.  Dia  mengarahkan itu  di  sana sebagai  “jiwa-jiwa yang ada di  bawah
mezbah.” Tetapi ketika itu terjadi dulunya, saya tidak pernah . . . Tidak ada cara untuk
menjelaskan sedahsyat apa itu. Ada . . . Nah, anda terima saja perkataan saya, saya
hanya seorang manusia. Paham? Tetapi penglihatan-penglihatan ini yang selalu terjadi
tepat  seperti  yang  sudah  saya  beritahukan  kepada  anda,  dan  anda  tahu  bahwa
semuanya itu benar, yang itupun juga benar. Apapun yang anda lakukan, jika anda
melewatkan semua yang lain (kesehatan, kekuatan, penglihatan mata anda, apapun
itu), jangan lewatkan itu. Tidak ada yang dapat dibandingkan dengan hal itu. Tidak
ada—tidak  ada  kata  dalam  bahasa  Inggris,  yang  saya  tahu,  yang  dapat
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mengekspresikannya. Jika anda mau mengatakan “sempurna,” ini melampau hal itu;
“hebat,” ini—ini melampaui hal itu; “maha mulia . . .” Tidak ada—tidak ada kata-kata
yang saya tahu yang dapat mengekspresikannya, karena itu begitu . . . Dan kemudian,
demi merenungkan, bahwa ini masih belum kesudahannya. Saya berpikir, “Saya takut
untuk datang ke tempat ini?”

Saya berkata, “Anda makan?”

Dikatakan, “Tidak di sini. Kita tidak makan di sini, tetapi ketika kita kembali ke
bumi kita akan menerima sebuah tubuh untuk makan.”

17 Yah, saya dapat merasakan mereka. Mereka benar-benar seperti itu. Paham? Dan
mereka . . . Saya berkata, “Yah, anda memiliki . . .” Oh, ya, mereka memiliki sebuah
tubuh. Benar-benar bukan sebuah mitos, itu adalah sebuah tubuh. Kita saling mengenal
satu dengan yang lain. Mereka semua mengenal saya, memeluk saya, jutaan orang dari
mereka.

Dan saya berkata, “Yah, saya hendak melihat Dia yang telah membawa saya ke
mari.”

Dikatakan, “Anda tidak dapat melihat Dia sekarang, anda harus menunggu.”

Saya berkata, “Kenapa anda menempatkan saya di atas sini?”

Dikatakan, “Anda adalah seorang pemimpin di dalam kehidupan.”

Dan saya berkata, “Maksud anda mereka semua adalah Branham?”

Dia berkata, “Tidak. Itu adalah orang-orang yang sudah anda tobatkan kepada
Kristus.” Paham?

18 Saya memandang ke sekeliling, dan kemudian semua malam-malam yang sukar,
pencobaan-pencobaan, telah berlalu, ketika saya dapat melihat wajah-wajah mereka.
Seorang wanita muda naik ke sana, salah seorang wanita yang paling cantik, dan dia
benar-benar merangkulkan lengannya ke saya, dan berkata, “Saudara yang mulia.” Dan
ketika dia melintas . . . Nah, dia adalah seorang wanita. Jadi, tetapi di sana, tidak akan
pernah  ada  dosa.  Nah,  kelenjar-kelenjar  kita  diubahkan  di  sana.  Mereka  tidak
membesarkan anak-anak lagi di sana. Paham? Nah, semuanya sama.

Apa yang membuat berbeda, sensasi. Itulah alasannya saya tidak percaya dengan
menari di lantai. Tidak ada seorang . . . Saya, di hadapan Allah dan Alkitab saya, saya
sudah hidup bersih, seperti itu, sepanjang hidup saya ketika saya masih kanak-kanak, di
sepanjang masa muda saya. Gadis manapun di mana saya pernah pergi dengannya,
saya dapat berjalan kembali ke penghakiman itu dengan dia. Paham? Tetapi tidak ada
pria manapun, saya tidak peduli siapa anda, dapat membiarkan seorang wanita (sebagai
seorang wanita) memelukkan dirinya begitu rapat dengan anda; jika anda benar-benar
seorang pria yang sehat, ada suatu sensasi.  Tetapi di sana itu tidak ada, tidak ada
kelenjar-kelenjar; mereka semua memiliki kelenjar yang sama, paham. Benar-benar
murni, kasih akan saudara dan saudari yang tidak tercermar, lebih daripada untuk . . .
bahkan untuk . . . memeluk gadis kecil anda sendiri. Paham? Anak perempuan anda
sendiri, walaupun dia . . . dia wanita dan anda pria. Nah, itu bisa menciptakan sesuatu.
Tetapi di sana tidak bisa, dosa sudah lenyap, itu sudah berakhir. Paham? Nyata . . .
Benar-benar kasih yang sejati dan kudus.

19 Dan saya memandang wanita itu. Terdapat . . . Terlihat sepertinya jutaan orang di
antara mereka ada di sana, dan mereka semua berambut panjang, dan mengenakan
jubah putih. Dan—dan orang ini yang sedang berbicara kepada saya berkata, “Tidakkah
anda mengenali dia?”

Saya katakan, “Tidak.”

Dikatakan,  “Dia berumur sembilan puluhan ketika anda memimpin dia kepada
Kristus.”

“Besar anugerahnya, sungguh manis terdengar!” Benar-benar tidak ada cara untuk
menjelaskan apakah itu. Terima saja perkataan saya jika anda percaya kepada saya.
Pastikan untuk membakar setiap jembatan dunia yang di belakang anda.

20 Saya percaya gereja  sedang mulai  mendengar  Pesan itu,  dan mulai  mengerti.
Tetapi sahabat, dengarkan, kita harus berbaring di Hadirat Sang Anak [Son], kita harus
dimatangkan. Iman kita belum matang. Secara intelektual kita sedang mendengarkan
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pesan  yang  telah  diberikan  Allah  kepada  kita,  dan  melihat  tanda-tanda  yang  Dia
perlihatkan kepada kita, dan membuktikannya oleh Alkitab, itu di situ, tetapi, oh, betapa
gereja butuh untuk berbaring di dalam HadiratNya sampai itu melembut, anda tahu, dan
semakin  manis  di  dalam Roh  sehingga  itu  dapat  berjemur.  Kadang-kadang  dalam
membicarakan pesan, anda menjadi kasar, harus menjelaskannya dengan seperti itu,
karena anda harus mengeling sebuah paku untuk membuatnya tertancap. Tetapi sekali
gereja mendapatkannya, orang pilihan dipanggil keluar dan dipisahkan, kemudian ada di
Hadirat Allah, saya tahu itu akan menjadi sesuatu seperti orang-orang yang ada di sana
ketika ia memperoleh pengangkatannya.

21 Pagi ini saya akan berbicara tentang “Pengangkatan,” tetapi saya tidak memiliki
cukup suara untuk melakukannya, dan karena itu bersabarlah dengan saya sejenak,
yah, saya ingin menyampaikan subyek tentang: “Satu-satunya Tempat Menyembah
Yang Disediakan Allah.”

Nah, itu adalah sebuah teks yang besar. Jadi mari kita berdoa sekarang. Dan yang
ada di luar di negeri pagi ini, di manapun anda, tundukkanlah kepala anda sejenak.
Bersungguh-sungguhlah sekarang. Kita sedang menghampiri Firman Allah. Yang adalah
Allah dalam bentuk tulisan.

22 Penulis yang Agung dari kitab ini, “Itu adalah sebuah benih,” kita sudah diajarkan,
“yang ditaburkan oleh seorang penabur.” Demikianlah kata Penulis itu. Sekarang, kita
menyadari bahwa benih akan tumbuh jika ia berada di tanah yang benar. Jadi, Bapa,
maukah Engkau pada pagi ini mengambil semua rumput-rumput dan semak duri, dan
ketidakpercayaan, dan pikiran-pikiran yang ragu dari hati kami; supaya Firman Allah
akan tumbuh dengan leluasa, yang diairi oleh Roh di dalam hati kami. Sehingga kami
dapat menjadi umat Allah. Kabulkan itu, Bapa. Itulah hati kami. Bukan hanya bagi kami
yang sudah mengenali hal ini, tetapi kiranya ada yang lain di seluruh negeri, masing-
masing hati berkobar dengan kasih dan kelemahlembutan, akan pergi untuk mencoba
memenangkan  saudara,  saudari  yang  terhilang.  Kabulkan  hari  ini,  Tuhan.  Kami
menantikan sepenuhnya kepadaMu, sebab Engkaulah penuntun dan Tuhan kami. Kami
berdoa  kiranya  Engkau  akan  mengarahkan  kami  ke  dalam FirmanMu hari  ini,  dan
berikan kami berkat-berkatMu. Melalui kasih karuniaMu dan di dalam namaMu kami
memintanya. Amin.

23 Sekarang, mari kita ambil sebagai teks kita . . . Saya ingin membaca dari kitab
Ulangan,  Perjanjian  Lama,  sekedar  untuk  sebuah  latar  Kitab  Suci.  Saya  memiliki
beberapa catatan yang saya tuliskan dengan cepat di sini sesudah saya kembali dari
acara sarapan dengan Saudara Vayle.

Saya tidak  pernah dapat  berterima kasih  kepada orang yang ada di  hotel  itu,
restoran itu, malam yang lalu, yang membayar makan malam kami. Isteri dan saya dan
gadis kecil saya ada di sana, dan ketika saya pergi untuk membayar rekening saya,
seseorang sudah membayarnya. Siapapun itu, saya berterima kasih. Dikatakan, “Orang
yang duduk di ujung bangku itu.” Tentu saja, ada sekelompok besar orang yang sudah
kami kenal di sana. Nah, saya . . . sejenis Kickapoo, sesuatu yang seperti itu, tempat
yang di luar sini, restoran di mana kami berada. Terima kasih, siapapun itu yang telah
membayarnya. Setiap anda masing-masing, Allah memberkati anda.

24 Sekarang,  di  Ulangan pasal  16,  itu  adalah perayaan Paskah.  Jadi  kita  hendak
membaca kira-kira beberapa ayat yang pertama, empat atau lima, enam ayat yang
pertama di sini:

“Ingatlah akan bulan Abib dan rayakanlah Paskah [itu artinya ”April“] . . . bagi
TUHAN, Allahmu, sebab dalam bulan Abib itulah TUHAN, Allahmu, membawa engkau
keluar dari Mesir pada waktu malam.

Maka engkau harus menyembelih kambing domba dan lembu sapi sebagai korban
Paskah bagi  TUHAN,  Allahmu,  di  tempat  yang akan dipilih  TUHAN untuk membuat
nama-Nya diam di sana.

Janganlah engkau makan sesuatu yang beragi  besertanya; tujuh hari  lamanya
engkau harus makan roti yang tidak beragi besertanya, yakni roti penderitaan, sebab
dengan buru-buru engkau keluar dari tanah Mesir. Maksudnya supaya seumur hidupmu
engkau teringat akan hari engkau keluar dari tanah Mesir.

Janganlah terdapat padamu ragi di seluruh daerahmu, tujuh hari lamanya; dan dari
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daging hewan yang kausembelih pada waktu petang pada hari pertama, janganlah ada
yang bermalam sampai pagi.

Engkau tidak boleh mempersembahkan korban Paskah di salah satu tempat yang
diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu.

Tetapi di tempat yang akan dipilih TUHAN, Allahmu, untuk membuat nama-Nya
diam di sana, engkau harus mempersembahkan korban Paskah itu pada waktu senja,
ketika matahari terbenam, bertepatan dengan saat engkau keluar dari Mesir.

Sekarang  kiranya  Tuhan  menambahkan  berkat-berkatNya  kepada  pembacaan
FirmanNya.

25 Nah, apakah mikroponnya kabur? Tadi malam saya dengar itu kabur. Dapatkah
anda mendengar saya dengan baik, di seluruh tempat? Anda tidak dapat mendengar.
[Saudara Branham menyetel mikropon—Ed.] Apakah itu lebih baik? Apakah ini lebih
baik,  berbicara dengan posisi  mikropon-mikropon ke bawah seperti  ini?  Saya agak
sedikit serak, jadi saya berdiri dekat-dekat pagi ini untuk tujuan itu, dan saya harap
Saudara Pearry dapat—dapat menangkapnya di luar sana. Dapatkah anda mendengar
dengan baik sekarang? Saya rasa mereka sudah memperbaikinya. Baiklah.

26 Sekarang, hal yang ingin saya bicarakan pada pagi ini adalah bahwa Allah hanya
memiliki satu tempat di mana si penyembah dapat menemui Allah, hanya satu tempat.
Di  sepanjang  zaman  banyak  orang  telah  mencari  tempat  rahasianya  Allah  ini,  di
sepanjang zaman-zaman. Bahkan Ayub ingin mengetahui di mana Dia tinggal, “Jika saja
aku bisa pergi ke rumahNya dan mengetuk pintuNya.” Ayub ingin menemukan tempat
kediamannya Allah, karena di sana Allah dan keluargaNya disembah bersama-sama.

Seperti kemarin, pada pesan kemarin pagi, kita temukan bahwa ada kemungkinan
seseorang menyembah Allah dengan sia-sia, dengan penyembahan yang sungguh-
sungguh. Allah sudah membetulkan hal-hal ini bagi kita, tetapi persoalannya adalah,
kita  harus  mencari  untuk  menemukan  di  manakah  itu  berada.  Paulus  menyuruh
Timotius untuk mencari, tepat atau tidak tepat waktunya, siap menyampaikan kata atau
. . . pengharapan yang terkandung di dalam dirinya.
27 Nah, semua hal-hal ini yang ada di situ. Dan kita temukan . . . Kadang-kadang
saya  suka  datang  ke  Shreveport  di  mana  kita  adakan  saja  dua  atau  tiga  malam
pertemuan  hanya  untuk  menyita  waktu  tiga  puluh  menit  satu  malam  dan  untuk
pengajaran, paham, tetap di dalam Firman, bagian-bagian yang rahasia ini, paham, di
mana kita bisa menemukan bagaimana untuk masuk ke dalamnya. Dan anda perhatikan
saja, anda ikuti petunjuk Allah, hanya ada satu kunci untuk tiap pintu. Itu benar. Dan
tidak ada kunci yang lain, tidak peduli semirip apa itu terlihat, Allah tidak memiliki kunci
serba guna. Hanya memiliki satu kunci. Dan sekarang, anda harus memiliki kunci itu,
atau kunci itu tidak akan terbuka. Tidak peduli seberapa sungguh-sungguhnya anda,
anda masih belum dapat membuka pintu itu.

28 Sekarang, berapa banyak yang hadir pada acara sarapan kemarin, atau pagi yang
lalu? Baiklah, saya rasa banyak dari anda, sedikitnya sembilan puluh persen dari anda
atau lebih. Untuk melatarbelakangi hal ini, apa yang akan saya sampaikan, Daud adalah
raja yang diurapi, diurapi Allah. Raja terbesar yang pernah dimiliki oleh Israel, di luar
Tuhan Yesus (yang adalah Allah) Seorang yang Diurapi. Daud adalah anaknya . . . atau,
Yesus adalah Anak Daud menurut silsilah, daging. Dan Dia akan duduk di atas takhta
Daud sebagai seorang . . . mewarisi kembali, pangeran selalu mewarisi takhta raja.

Perhatikan, sekarang, bahwa Daud diurapi, namun dengan urapan itu, dia keluar
dari kehendak Tuhan dengan urapan itu. Dan semua orang, tidak mengambil jalannya
Kitab  Suci  atau  kunci  kepada pewahyuan ini,  mereka semua diurapi  juga,  mereka
semua, bersama-sama, bersorak dan memuji Allah untuk sebuah hal yang terlihat benar
sekali: untuk membawa Firman Allah kembali ke rumah Allah. Tetapi Daud adalah raja,
bukan nabi. Paham? Dia . . . Ada seorang nabi di negeri itu untuk melakukannya, dan
Allah tidak menghormati seluruh kegerakan itu karena mereka tidak pernah memakai
kunci yang benar. Pintu itu tidak terbuka. Dan sekarang kita harus ingat hal itu, dan
menyimpannya di dalam pikiran. Terdapat . . . Segala sesuatu dari Allah, satu cara
tertentu itu harus terlaksana, dan hal itu menjawabnya. Sekarang, di situ, Allah memiliki
sebuah gereja tertentu di mana Dia bertemu dengan umat itu di situ, dan Dia akan
menerima anda di dalam gereja itu dan bukan di gereja yang lain.
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29 Saya sudah mengatakan hal ini karena saya sudah seringkali salah dimengerti, dan
orang-orang sudah memberitahu saya . . .

Saya berkata, “Apakah anda seorang Kristen?”

“Saya Baptis.”

“Apakah anda seorang Kristen?”

“Saya Methodis.”

“Apakah anda seorang Kristen?”

“Saya Pentakosta.”

Sekarang lihat, itu tidak ada artinya sedikitpun bagi Allah. Anda hanya sedang
menduga-duga dengan kunci yang salah. Tetapi ada sebuah kunci yang benar, ada satu
yang benar di mana Allah . . . Allah tidak pernah berjanji untuk bertemu dengan anda
Methodis, atau di Baptis, atau di Pentakosta, atau di denominasi yang lain. Dia bahkan
tidak mempertimbangkan denominasi-denominasi, mereka menentang Dia.

Di pesan yang panjang itu, saya akan segera menyampaikan itu di Tabernakel. Dan
kemudian Saudara Jack akan mendengarnya, dan kemudian anda dapat melihat apa
yang ingin anda lakukan tentang hal itu, karena itu akan ada di kaset.

30 Nah, orang-orang bertindak sepertinya Allah berkewajiban untuk menemui mereka
atas dasar teologia mereka. Nah, orang-orang bertindak seperti itu. Mereka bahkan
tidak  mau  bersekutu  satu  dengan  yang  lain.  Trinitas  atau  Pentakosta  tidak  mau
bersekutu dengan Keesaan/Oneness, tidak juga Keesaan bersekutu dengan Trinitas.
Methodis  tidak  mau  bersekutu  dengan  Baptis,  karena  yang  satu  legalis  dan  yang
satunya  Calvinis,  jadi  mereka  tidak  mau  bersekutu  sama  sekali.  Dan  mereka
mengombang-ambingkan pikiran orang-orang yang ada di sekitar mereka dengan buruk
sekali sehingga mereka bahkan saling bertentangan satu dengan yang lain.

31 Saya pergi berdoa, beberapa waktu yang lalu, di sebuah ruangan rumah sakit. Ada
seorang wanita sedang terbaring di sana, sangat parah, hendak menjalani pembedahan,
mereka menantikan dia untuk mati. Seorang wanita yang lain terbaring di sana, saya
dipanggil supaya berdoa untuknya. Saya katakan kepadanya, “Apakah anda keberatan
kalau saya berdoa sebentar saja?”

Dan dia berkata, “Tarik tirai itu!”

Dan saya katakan, “Maafkan saya.” Saya berkata, “Saya hanya mau berdoa.”

Dia berkata, “Tarik tirai itu!”

Saya berkata, “Ya, ibu.” Dia dan anaknya duduk di situ, terlihat seperti seorang
Ricky kecil biasa. Dan saya berkata, “Baiklah, apakah anda seorang Kristen?”

Dia berkata, “Kami Methodis!”

Berkata, “Yah, Saya tidak pernah menanyakan itu kepada anda. Saya bertanya
kepada anda apakah anda seorang Kristen.” Paham?

Dan demikianlah Dia berkata, “Tarik tirai itu!”

Nah, karena seseorang yang bukan seorang Methodis hendak menawarkan doa
bagi seorang wanita yang sedang sekarat, di mana dia juga sekarat. Tetapi karena tidak
bersekutu dengan organisasinya, dia bahkan tidak ingin mendengarnya atau tidak mau
berurusan dengannya. Apakah itu bukan seorang Farisi, saya tidak pernah melihat yang
satu itu!

32 Tunggu sampai anda mendengar Jalan Kecilnya Si Ular. Baiklah, Nah, sekarang
berpikir bahwa denominasi merekalah satu-satunya yang terdaftar dengan Allah, “Allah
tidak akan mendengar anda jikalau anda bukan seorang Methodis, atau seorang Baptis,
atau seorang Trinitas, atau Keesaan,” atau sesuatu yang seperti itu. Itu salah!

Dan itulah tujuan saya. Tetapi jika ada keinginan yang seperti itu di dalam hati dan
pikiran orang-orang supaya benar . . . Saya tidak percaya wanita itu melakukan itu
karena  .  .  .  atau  siapapun  yang  lain.  Seorang  Methodis  tidak  akan  bangkit  dan
menerima gereja Methodis karena dia—dia tahu itu salah. Orang itu berpikir bahwa itu
benar. Saya tidak percaya seorang Trinitas akan menyalahkan seorang Keesaan, atau
orang Keesaan, seorang Trinitas dan Pentakosta, karena dia ingin berbeda. Dia berpikir
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dirinya benar. Dan anda harus menghormati idenya itu. Anda tahu, selimut direntangkan
dikedua sisi. Tetapi, ingat, dalam semua itu, jika ada sesuatu di dalam hati seorang pria
atau hati seorang wanita di mana mereka percaya bahwa itu adalah benar, maka harus
ada  di  suatu  tempat  bahwa  itu  benar.  Seperti  yang  sering  saya  katakan,  “Ketika
samudera raya berpanggilan-panggilan, maka harus ada samudera untuk merespon
panggilan itu.”

33 Anda tahu, kita sudah diberitahu bahwa seekor anjing laut dulunya berjalan-jalan di
tepi pantai, dengan kaki. Tetapi sekarang dia tidak punya kaki, itu berubah menjadi sirip
karena dia bisa . . . membutuhkan sirip ketika dia mengambilnya dari tanah, seekor
binatang yang kulitnya berburu, ke laut. Alam membentuk dia dengan sirip sebagai
gantinya kaki, karena dia bisa pakai untuk berenang lebih banyak daripada jalan kaki.

Saya  tidak  dapat  mengingat  manusia  besar  ini  sekarang yang pergi  ke  kutub
selatan. Siapa namanya? Byrd. Mereka katakan bahwa dia mempunyai mantel-mantel
yang dibuat untuk ternak, di pertunjukkan ini, di mana dia sudah mengambil ternak itu
untuk diambil susunya, dan dia membuat membuat mantel dari bulu binatang untuk
menjaga agar ternak-ternak itu tidak mati kedinginan. Tetapi ketika dia sampai di sana,
mereka tidak membutuhkan mantel bulu binatang manapun, alam sudah menumbuhkan
mantel bagi mereka. Paham? Mengapa? Sebelum ada sirip di punggung seekor ikan,
harus ada air baginya untuk berenang atau dia tidak akan pernah punya sirip. Sebelum
anda sebatang pohon yang tumbuh di tanah, harus ada tanah terlebih dahulu untuk
supaya itu bisa tumbuh, atau tidak akan ada pohon.

Jadi,  anda lihat,  sepanjang ada sesuatu di  dalam hati  manusia untuk meminta
sesuatu, harus ada sesuatu di sana untuk meresponnya, untuk memuaskan permintaan
itu.

34 Seorang  wanita  .  .  .  Sebuah  otopsi  kepada  seorang  wanita  yang  sudah  mati
diadakan di sini beberapa waktu yang lalu. Dan alasannya, mereka—mereka mengklaim,
yang telah membunuh dia, dia makan bawang terus-menerus, sepanjang waktu. Kalau
dia tidak makan bawang, kepalanya akan terasa gatal, dan sebagainya; mereka tidak
dapat  memahaminya.  Jadi  mengadakan sebuah otopsi,  mereka  menemukan suatu
daging tumbuh dari suatu jenis sel pada wanita itu. Mereka punya namanya untuk itu.
Dan mereka dapat mengambil daging tumbuh itu dan menaruhnya di sebuah mangkuk
berisi bawang, dan itu menghabiskan bawang itu dalam waktu satu malam. Paham?
Apakah itu? Itu adalah sesuatu di dalam diri  wanita itu yang meminta bawang, dan
kalau tidak ada bawang, maka tidak akan ada daging tumbuh.

Dengan  kata  lain,  harus  ada  seorang  Pencipta  terlebih  dahulu,  sebelum  ada
ciptaan. Paham?

35 Nah, jika di dalam hati manusia ada sesuatu kerinduan, seperti Methodis, Baptis,
Presbiterian, Katholik, semua yang lain ini, mencoba menemukan satu jalan yang benar
itu . . . dan mereka sudah diberitahu oleh imam-imam dan pastor-pastor mereka dan
seterusnya, bahwa “Inilah jalan yang benar.” Mereka berkata, imam berkata, “Tidak ada
keselamatan di luar gereja Katholik.”

Yah, tiap gereja mengambil pendapat mereka sendiri. Sebagian dari mereka tidak
mau mengakuinya, tetapi mereka melakukannya melalui tindakan mereka. Tindakan
anda berbicara lebih kuat daripada perkataan anda. Itu hanya sebuah . . . Dengan kata
lain, mereka jauh lebih munafik daripada Katholik. Katholik mengakui itu langsung,
“Saya percaya bahwa inilah satu-satunya,” tetapi mereka tidak mau melakukan hal itu.
Mereka menyembunyikannya, tetapi tindakan-tindakan mereka membuktikan apa yang
sedang mereka pikirkan. Paham?

36 Nah, kalau begitu harus ada satu tempat, karena ada suatu kerinduan di dalam hati
manusia untuk menemukannya. Dan saya pikir Firman Allah memiliki jawaban untuk
segala sesuatu yang kita  butuhkan.  Jadi  Allah memiliki  jawabannya,  dan mari  kita
menyelidikinya sekarang di dalam Kitab-kitab Suci. Dan kemudian jika Allah hendak
memperlihatkan kepada kita melalui Kitab-kitab Suci satu-satunya tempat, satu-satunya
dasar, (satu-satunya denominasi, kalau itu demikian), satu-satunya cara di mana Allah
akan menemui seorang manusia, maka kita seharusnya berpegang pada hal itu karena
kita sudah menemukan kebenaran Alkitab, apa yang dikatakannya.

37 Nah, kata Ulangan, kata itu sendiri artinya “dua hukum,” kata Ulangan. Dan Allah
memiliki  dua  hukum.  Dua hukum; satu  di  antaranya  adalah  ketidaktaatan  kepada
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Firman, dan mati; dan yang satunya adalah ketaatan kepada Firman, dan hidup. Itulah
kedua hukum itu.  Dan Ulangan artinya kedua hukum itu.  Keduanya sudah dengan
mutlak  diperlihatkan  kepada  kita  di  dalam  Kitab  Suci.  Satu  di  antaranya  adalah
kematian,  yang  satunya  adalah  kehidupan,  kehidupan  dan  Kematian.  Allah  hanya
berurusan dengan kehidupan, Setan dengan kematian. Dan ini  sudah diperlihatkan
kepada dunia secara umum, secara terbuka di hadapan setiap mata, dan tidak ada
alasan untuk itu. Satu di antaranya sudah diperlihatkan di Gunung Sinai ketika hukum
taurat  diberikan,  yang menghukum seluruh umat  manusia  kepada kematian;  yang
satunya diberikan di Gunung Kalvari, yang mendatangkan kehidupan kepada seluruh
umat manusia, ketika hukuman itu dibayar di dalam Yesus Kristus. Dua hukum dari
Ulangan sudah digenapi di dalam dua perkara yang besar ini.

38 Saya  ingin  anda  memperhatikan  lagi,  juga  ada  dua  perjanjian  yang  sudah
diberikan.  Satu  perjanjian  diberikan kepada Adam, yang adalah bersyarat,  seperti
hukum taurat: “Jika kamu tidak menjamah ini, maka kamu akan hidup; tetapi jika kamu
menjamah yang ini, kamu akan mati.” Itu adalah taurat. Lalu ada hukum yang lain yang
diberikan kepada Abraham, yang adalah oleh kasih karunia, tidak bersyarat: “Aku sudah
menyelamatkanmu dan  benih  keturunan  yang  sesudah  engkau.”  Amin!  Itu  adalah
pralambang Kalvari,  bukan pralambang dari  perjanjian Adam, itu adalah perjanjian
Abraham.

Tetapi sekarang kita mendengar Dia berkata hanya ada satu tempat di mana Dia
akan bertemu dengan manusia untuk menyembah. Anda sudah mendengarnya di sini di
teks. Kita akan mengarahkan ke situ, kembali, dalam beberapa menit.

39 Lantas jika hanya ada satu tempat di mana Allah bertemu dengan manusia, kita
lebih baik berhati-hati sekali. Sekarang mari kita kesampingkan tradisi-tradisi kita pada
pagi  ini,  dan  .  .  .  dalam  pelajaran  Sekolah  minggu  ini,  dan  pastikan  bahwa  kita
menemukan  satu  tempat  itu.  Karena  Allah  sudah  berkata  di  sini,  Dia  tidak  akan
menerima anda di sebuah tempat yang lain. Di sebuah gereja yang lain, Dia tidak akan
menerima anda, hanya di dalam gerejaNya, satu-satunya tempat di mana Dia akan
menerima anda.

Sekarang,  “Apa  yang  akan  anda  katakan,  Saudara  Branham?  Jika  saya
bersungguh-sungguh?” Tidak.

Ingat,  Yesus  berbicara  dengan  beberapa  orang  yang  sungguh-sungguh,  para
penyembah yang ada di zamanNya, dan Dia berkata, “Dengan sia-sia kamu menyembah
Aku.”  Benar,  penyembahan yang asli  yang berasal  dari  lubuk hati  mereka.  “Dalam
kesia-siaan kamu menyembah Aku, mengajarkan ajaran dan perintah manusia,” atau
kredo denominasi mereka. Sungguh-sungguh, dengan penuh hormat, se-relijius yang
bisa mereka lakukan. Dan itu bukanlah hal yang baru dengan orang Farisi. Kain dan
Habel, dua penyembah pertama yang dilahirkan, kelahiran secara alami di sini, di bumi,
mutlak datang dengan sikap yang sama.

40 Kain  sama rohaninya  seperti  Habel.  Keduanya mendirikan  mezbah.  Keduanya
mengasihi  Allah.  Keduanya  membawa  korban.  Keduanya  menyembah.  Keduanya
membayar perpuluhan. Keduanya mengerjakan segala sesuatu hampir sama. Tetapi
Habel,  oleh iman, yang adalah pewahyuan, Firman Allah disingkapkan, yang dibuat
jelas, yang diperlihatkan, dan yang dibuktikan. Glori! Kain membawa sebuah korban,
tetapi Allah tidak membuktikan hal itu. Allah menghendaki penyembahan, dan Kain
membuat persembahan itu, tetapi Allah tidak membuktikan hal itu. Tetapi oleh saluran
yang benar . . .

Anda berkata, “Yah, gereja saya itu . . .”

Tunggu  sebentar.  Allah  menafsirkan  FirmanNya  melalui  istilahnya  yang  Dia
ucapkan.  Nah,  Kain  berkata,  “Saya  relijius.  Saya  dikasihi  oleh  Penciptaku.  Saya
persembahkan  kepadaMu  mezbah  yang  bagus  ini.  Saya  persembahkan  kepadaMu
korban ini. Saya sudah mendirikan semua hal ini, Tuhan, karena saya mengasihimu.”
Habel mengatakan hal yang sama. Nah, itulah orang yang sudah dibuktikan, orang yang
sudah dibuktikan. Dan Allah turun dan menerima persembahan Habel,  karena oleh
pewahyuan dia telah mengenai salurannya Allah yang benar yang diterima.

41 Sekarang perhatikan bahwa roh Kain terus berjalan di seluruh Kitab Suci, terus ada
sampai dengan akhir zaman ini juga. Fundamental? Sama fundamentalnya seperti yang
satunya.



Satu-Satunya Tempat Menyembah yang Disediakan Allah 10

Lihatlah nabi  Bileam dan nabi  Musa. Keduanya dengan tujuh mezbah, mezbah
Yehova,  darah ada di  masing-masing mezbah; dan bukan hanya itu,  tetapi  domba
jantan ada di masing-masing mezbah. Secara numerologi,  tepat angka yang benar,
tujuh,  “sempurna,”  tujuh  domba  jantan.  Tepat  sekali,  kedua  mezbah  itu.  Sama
fundamentalnya  seperti  yang  satunya,  dan  yang  satunya  juga.  Tetapi  siapa  yang
dibuktikan Allah? Paham? Yang ada di  dalam FirmanNya. Fundamental  tidak terlalu
banyak artinya; pewahyuan yang berasal dari Allah itulah.

42 Sekarang renungkan! Orang-orang ini, kenapa mereka dipanggil dan ditempatkan
dalam keadaan ini (orang-orang Farisi ini) oleh Yesus, dikatakan, “Dalam kesia-siaan
kamu menyembah Aku”? Menyembah Dia. Penyembahan yang asli, penyembahan yang
benar dari hati mereka. “Kamu . . . Dalam kesia-siaan kamu menyembah Aku.” Kenapa?
“Mengajarkan ajaran tradisi manusia, oleh karena itu kamu menjadikan perintah Allah
tidak berdampak bagi orang-orang.”

Jika  saya  mengajarkan  kepada  anda  sebuah  pesan  Methodis,  itu  tidak  akan
berdampak bagi anda. Ini adalah zamannya mempelai wanita. Jika Musa mengajarkan
pesannya Nuh, itu tidak akan berdampak. Jika Yesus mengajarkan pesannya Musa, itu
tidak akan berdampak. Karena benih yang sudah ditentukan sedang terbaring di sana
yang hanya akan diairi oleh jenis air yang diberikan bagi benih itu, paham. Itu tidak
akan  tumbuh  dalam  kondisi  yang  lain.  Harus  dengan  kondisi  yang  itu  untuk
menumbuhkannya.

43 Sekarang, anda dapat mengambil sebutir telur ayam dan menaruhnya ke dalam
sebuah  inkubator,  sedangkan  itu  seharusnya  di  bawah  seekor  induk  ayam,  tetapi
bagaimana pun juga itu akan menetas. Taruhlah itu di bawah seekor anak anjing dan itu
akan menetas. Karena kehangatan, keadaan itu yang membuatnya menetas. Jadi itu
harus berada di bawah suatu keadaan. Anda dapat mengambil sebutir telur ayam yang
bagus yang hidup dan menaruhnya di bawah seekor induk ayam yang mati, itu tidak
akan menetas. Nah, kondisi itulah.

Baiklah, begitulah jalannya dengan zaman yang sedang kita hidupi ini. Anda harus
menemukan apa yang menjadi jalannya Allah dalam melakukan itu untuk zaman ini.
Itulah yang telah ditemukan oleh Martin Luther, itulah yang telah ditemukan oleh John
Wesley, itulah yang telah ditemukan oleh Pentakosta di zamannya mereka. Zaman dan
waktunya Allah untuk melakukannya.

44 Nah, Pentakosta. Saudara itu, satu .  .  .  Saya yakin salah satu matanya juling,
seorang  saudara  kulit  berwarna  yang  benar-benar  memulai  pesan  Pentakosta  di
California, Jalan Azusa lama. Dia ditertawai, dan karena dia adalah seorang negro dia
diolok-olok, tetapi dia membawakan sebuah pesan bagi zaman itu. Hanya seorang sobat
kecil, seorang yang hampir tidak bisa menandatangani namanya sendiri, tetapi Tuhan
telah menyatakan kepadanya bahwa zaman tersebut adalah pemulihan karunia-karunia
itu, dan itu datang. Tidak peduli apa yang dikatakan, itu digenapi. Tetapi setiap orang
masuk ke dalam atmosfir itu, dan melihat bahwa itu adalah zaman itu, dan melihat Allah
membuktikan bahwa orang-orang itu dapat berbahasa lidah, dan sebagainya, itu terjadi.
Tetapi kemudian ketika dia pergi dan menyematkannya bahwa “ini adalah satu-satunya
bukti,” hal itu membunuhnya. Paham? Berjalan terus, paham. Itu membunuhnya. Lalu
mereka mulai memisahkan ini, itu, dan membuat denominasi-denominasi; dan yang
satu berpegang dengan datang di awan-awan, dan yang lainnya berpegang dengan
datang di semak. Dan oh, astaga, ke situlah itu berjalan.

45 Itulah  yang  dilakukan  denominasi-denominasi.  Paham?  Allah  bukan  penulis
denominasi, karena denominasi adalah Babilon, dan Dia bukanlah penulis kekacauan.
Kita lihat semua . . . Anda bahkan tidak perlu menjadi intelektual untuk melihat hal itu.
Itu  adalah  Babilon!  Paham?  Tradisi.  Renungkan  itu,  orang-orang  yang  sungguh-
sungguh. Nah, tetap saja, karena mereka percaya itu, masih tetap diperlukan ada satu
tempat yang sungguh-sungguh di mana Allah menemui.

Sekarang perhatikan ayat dua: “Menyembah di  tempat yang sudah Aku pilih.”
Korban, tentu saja, di mana mereka menyembah, mereka mempersembahkan korban.
“Tempat yang sudah Aku pilih. Bukan apa yang kamu pilih, apa yang manusia pilih,
tetapi  apa  yang  sudah  Aku  pilih.  Kamu  menyembah  di  tempat  ini.”  Di  situ
memperlihatkan bahwa hanya ada satu tempat, yang lainnya sia-sia. Itu pasti bukan
pilihan anda, tetapi itu pasti pilihan Dia.
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“Yah, saya tidak harus pergi ke gereja.” Atau, “Kamu terlalu berpikiran sempit!
Wah,  anda  bahkan  bertengkar  soal  wanita  yang  berkhotbah,  atau  wanita  yang
memotong rambut mereka, dan soal pria tentang hal-hal yang lain ini. Wah, anda begitu
berpikiran sempit!”

Baiklah,  anda tidak harus menerima Firman Allah soal  itu.  Anda pergi  saja ke
tempat di mana mereka melakukan hal itu di situ. Paham? Dan anda akan menemukan
itu di dalam Kitab Suci, jadi, “Dalam kesia-siaan mereka menyembah Aku.” Paham?
Yesus mengucapkan hal yang sama. Paham?

Bagaimana anda dapat mengajarkan perkara-perkara yang besar sedangkan anda
tidak mau melakukan hal yang sederhana, yang umum? Karena, anda lihat, motivasi
dan tujuan anda salah.

46 Tetapi setiap bagian kecil, semuanya, anda harus setia di dalamnya. Adalah selalu
pokok anggur kecil—pokok—rubah-rubah kecil yang merusak pokok anggur itu. Kadang-
kadang anda pergi . . . Bukan hal-hal yang besar yang anda lakukan, itu adalah hal-hal
kecil yang anda abaikan tidak anda lakukan. Ingat, sebuah rantai kekuatannya yang
paling  besar  ada  di  mata  rantai  yang  paling  lemah.  “Diberkatilah  mereka  yang
melakukan semua perintah-perintah Allah,  sehingga memiliki  hak untuk masuk ke
dalam.” Lakukan semua yang diperintahkan Allah.

Jika dikatakan wanita harus berambut panjang . . . Anda berkata . . . Seorang pria
memberitahu saya beberapa waktu yang lalu, katanya, “Saya tidak mengkhotbahkan
sebuah keagamaan tali jemuran.”

Saya berkata, “Maka anda tidak memberitakan Injil.” Yeah.

Allah sudah menaruhnya di sana, Dia sudah mengatakan apa yang harus dilakukan.
Dan entah anda melakukannya .  .  .  Itu adalah hal  natural  anda,  yang masuk akal.
Sungguh hal kecil . . . yang tidak penting. Yesus berkata, “Diberkatilah mereka yang
setia dalam perkara kecil, melakukan perkara-perkara yang kecil.” Dan seorang wanita
dengan membiarkan rambutnya tumbuh, itu hanya . . . wah, itu adalah sesuatu yang
dapat dia lakukan, dan bahkan dia tidak mau melakukan hal itu. Bahkan dia tidak mau
melakukan hal itu.

“Oh, ajarkan kami perkara-perkara yang besar.”

47 Itu adalah kasih anda kepada Allah, “Tuhan, saya tidak peduli apa yang Engkau
kehendaki  supayaku perbuat,  aku mau melakukannya.”  Maka anda akan sampai  di
suatu tempat, tetapi jika anda tidak mau melakukannya dengan cara itu, dengan cara
yang Dia suruhkan untuk melakukannya . . .

Itu adalah pilihanNya. “Tempat yang sudah Aku pilih.” “Di situlah di mana kamu
menyembah dengan korbanmu.”

Anda . . . Kain membawa persembahannya, Habel membawa persembahannya. Itu
tergantung ke tempat apa anda membawanya. Jika anda membawanya ke tempat yang
sudah  Dia  pilih,  itu  bagus,  Dia  akan  menerimanya;  jika  tidak,  Dia  tidak  akan
menerimanya. Tidak peduli . . . itu adalah persembahan yang sama, apapun itu, itu
tetap ditolak, kecuali kalau itu dibawa ke satu tempat yang tertentu itu.

Sekarang kita ingin mencari tempat di mana kita ingin membawa persembahan ini.
Jika kita dapat menemukan .  .  .  Kita semua ingin pergi  ke surga, bukan? Dan kita
semua tahu bahwa kita sudah melakukan yang salah. Kita semua percaya bahwa Yesus
adalah Korban itu.  Sekarang kita ingin tahu ke mana kita harus membawa Dia, itu
akan—itu akan diterima. Paham? Itu benar. Alkitab memberitahu kita ke mana harus
membawa Dia, dan kemudian itu akan diterima; di luar itu, tidak akan diterima.
48 Mari kita perhatikan juga di sini tempat yang sudah Dia pilih untuk menaruh korban
itu,  tempat  yang  sudah  Dia  pilih  untuk  menaruh  korban  itu.  Anda  tidak  dapat
menaruhnya di salah satu dari gerbang-gerbang ini; tetapi tempat yang sudah Dia pilih
untuk menaruhnya, Dia juga menempatkan namaNya di tempat itu. Nah, itulah yang Dia
katakan di sini. Dia sudah memilih untuk menaruh namaNya di tempat itu. Sekarang
mari kita selidiki  Kitab Suci untuk tempat ini,  sebab itu adalah tempat di mana Dia
menaruh namaNya.

Sekarang mari kita membaca dari teks. Dan saya memiliki sebuah catatan kecil
yang terletak di sini yang saya . . . pagi ini, datang ke saya. Mari kita ambil ayat 2 dari
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pasal ini. Nah, saya tidak mau menahan anda terlalu lama, dikarenakan mereka yang
sedang terhubung di luar sini. Sekarang ayat 2 dari pasal 16:

Maka engkau harus menyembelih kambing domba dan lembu sapi sebagai korban
Paskah bagi  TUHAN,  Allahmu,  di  tempat  yang akan dipilih  TUHAN untuk membuat
nama-Nya diam di sana.

49 Nah, anda tidak membawa ini . . . kesungguhan anda dan semua yang ingin anda
akui, anda sungguh tidak dapat membawanya ke mezbah Methodis, ke mezbah Baptis,
ke mezbah Pentakosta. Tetapi ada sebuah mezbah di suatu tempat di mana Dia sudah
memilih bahwa Dia . . . untuk menaruh namaNya di situ, dan Dia akan menemui anda di
tempat itu. Sekarang, jika anda mendapati segala sesuatunya mengalir dengan benar,
itu akan mengalir; segala sesuatunya ditempatkan pada tempatnya. Jika ada sebuah
hubungan pendek di kabel itu, cahaya tidak akan menyala, karena itu sudah dibumikan.
Ketika anda mau mengambil salah satu dari Firman Allah atau salah satu dari tempat-
tempatNya, dan dalam hati anda memiliki tujuan yang egois, itu akan membumikan
kuasa Allah tepat di situ. Jika anda melakukannya karena anda ingin menjadi pintar,
anda ingin menjadi berbeda dari seseorang yang lain atau yang seperti itu, tepat di situ
itu  dibumikan.  Itu  akan  meledakkan  sekeringnya.  Anda  salah.  Anda  harus  datang
dengan kesungguhan, dengan segenap hati anda. Motivasi dan tujuan anda, tempatkan
itu di atas Allah. Lalu carilah tempatNya, temukan di mana Dia sudah mengatakan, dan
bawa itu ke situ. Paham?

50 Lihat Marta dan Maria. Ketika Yesus kembali, sesudah dia mengajarkan Injil  ini
kepada mereka (Terang di zamanNya, Dia sebagai Mesias), Dia dibenci, ditolak. Oh,
Farisi dan gereja-gereja memandang Dia dengan rendah. Tetapi Lazarus telah mati,
saudara itu yang adalah seorang sahabat karibNya. Dia biarkan dia terbaring di sana;
dan mereka mengirim berita kepadaNya, Dia bahkan tidak datang.

Tetapi lihat Marta, sikapnya. Dia berkata, “Tuhan, jika saja Engkau ada di sini.”
[memberikan Dia gelar yang benar: Tuhan, huruf besar T-u-h-a-n; Yahwe, Yehova]
Glori!  “Jika  saja  Engkau  ada  di  sini,  saudaraku  tidak  akan  mati.”  Kehidupan  dan
kematian  tidak  dapat  disekutukan  di  saluran  yang  sama,  atau  rumah  yang  sama.
“Engkau akan . . . Dia tidak akan mati.”

Yesus  berkata  kepadanya,  “Akulah Kebangkitan dan Hidup,”  firman Allah.  Dia
sudah berkata terlebih dahulu, “Saudaramu akan hidup kembali.”

Dia  berkata,  “Ya,  Tuhan,  aku sungguh percaya akan hal  itu.  Sebagai  seorang
Yahudi, aku percaya bahwa akan ada sebuah kebangkitan umum bagi orang-orang mati;
dan aku percaya saudaraku sudah benar-benar  setia  dan sungguh-sungguh dalam
penyembahan. Dan aku percaya bahwa Engkau adalah Mesias itu, yang sudah dikatakan
di  dalam  Alkitab,  karena  Allah  membuktikan  FirmanNya  di  dalam  Engkau,
memperlihatkan bahwa Engkau adalah utusan di zaman ini. Engkaulah Mesias itu. Aku
percaya  bahwa  Engkau  adalah  Kristus  yang  akan  datang  itu,  karena  pekerjaan-
pekerjaanMu memberi kesaksian bahwa Allah telah mengutus Engkau ke sini  untuk
menjadi Mesias itu.” Oh, bukan main! Perhatikan roda penggerak itu mulai datang ke
tempatnya sekarang. Paham?

51 Nah,  dia  berhak  untuk  berkata,  “Kenapa  Engkau  tidak  datang  untuk
membangkitkan  saudaraku?  Kenapa  Engkau  tidak  menyembuhkan  dia?  Engkau
menyembuhkan yang lain. Sahabat karibMu sendiri, sekarang lihatlah apa yang terjadi.”
Tidak, tidak, jenis tujuan yang seperti itu tidak sampai ke situ.

“Aku percaya bahwa Engkaulah tepatnya yang dikenali di dalam Kitab Suci. Aku
percaya  bahwa  ini  adalah  zamannya  di  mana  Mesias  akan  datang.  Kami  sudah
menantikan hal itu. Aku tidak peduli apa yang dikatakan oleh mereka yang lain. Aku
percaya dengan segenap hatiku saya bahwa apa yang sudah saya lihat dan yang sudah
saya dengar melalui Firman, bahwa Firman sudah dibuktikan di dalam anda, bahwa
Engkau adalah Mesias itu.” Nah, jauh di dalam dirinya, dia—dia memiliki sesuatu yang
meminta, tetapi dia harus datang ke saluran yang benar.

52 Bagaimana  seandainya  dia  berlari  ke  atas  sana  dan  berkata,  “Dan  kemudian
Engkau memberitahuku bahwa Engkau adalah Mesias itu! Dan bahkan tidak ada rasa
hormat, dan kelembutan untuk menjawab permintaan kami; sedangkan kami sudah
memberi Engkau makan dan memberi tumpangan kepadaMu, dan segala sesuatunya,
dan berada di  pihakMu, dan meninggalkan gereja-gereja kami,  seperti  yang sudah
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Engkau perintahkan kepada kami untuk keluar dari denominasi-denominasi mereka.”
Paham? “Dan kami  sudah meninggalkannya,  dan sekarang kami  dianggap sebagai
orang-orang buangan dan pembelot.  Dan segala sesuatu yang sudah kami lakukan
bagiMu, dan kemudian bahkan tidak memiliki rasa hormat untuk menjawab panggilan
kami?” Nah, sebenarnya, dia punya hak itu.

Sama seperti  yang anda katakan tentang rambut pendek anda, “Saya seorang
warga negara Amerika,  saya dapat  mengenakan celana-celana pendek,  melakukan
segala sesuatu yang saya inginkan. Itu tidak ilegal.” Itu adalah hak-hak anda, tetapi
seekor domba selalu menyerahkan hak-haknya. Uh-huh. Jika anda seekor anak domba,
anda tidak memiliki apapun selain wol, dia menyerahkan itu. Itu adalah hak yang sudah
diberikan Allah kepadanya, tetapi dia menyerahkannya.
53 “Saya punya hak untuk bergabung dengan denominasi manapun.” Itu betul sekali,
tetapi anda sudah serahkan hal itu. Paham?

Dia menyerahkan segala sesuatu yang menjadi haknya, untuk mengenali Firman
Allah yang dimanifestasikan di sana di hadapannya.

Dia  berkata,  “Akulah  kebangkitan  dan  hidup:  dia  yang  percaya  kepadaKu,
walaupun dia sudah mati, namun dia akan hidup: Barangsiapa yang hidup dan percaya
kepadaKu tidak akan pernah mati. Percayakah engkau akan hal ini?” Nah, ada satu anak
kalimat kecil lagi di mana dia belum selaras. Paham?

“Ya, Tuhan: Aku percaya bahwa Engkau adalah Kristus, Anak Allah yang hidup!” O
saudara, segala sesuatu sudah siap untuk percikan api pada waktu itu. Paham?

“Di mana kamu baringkan dia?” Paham? Dan anda tahu apa yang telah terjadi.

54 Nah, anda harus masuk ke tempat yang benar itu sebelum Dia akan menerima
korban anda. Nah, harus masuk ke dalamnya. Perhatikan.

. . . di tempat yang akan dipilih TUHAN untuk membuat nama-Nya diam di sana.

Janganlah engkau makan sesuatu yang beragi di dalamnya; . . .

Melambangkan apakah itu  di  korban itu? Jangan campurkan itu  dengan kredo
apapun,  harus  Firman.  “Jangan ada roti  yang beragi.”  Ragi  adalah .  .  .  Anda tahu
apakah ragi di dalam sesuatu. “Sedikit ragi mengkhamirkan seluruh adonan,” seluruh
adonan adalah tubuh itu. Anda tidak dapat menaruh setitik noda kredo denominasi atau
kredo ke dalam Kristus. Tidak, tuan. Itu tidak akan bekerja.

Anda ingat  pesan hari  Kamis  malam yang lalu?  Suami  lama anda harus  mati.
Benar. Suami anda yang baru adalah Firman.

. . . tujuh hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi di dalamnya, . .
.

“Tujuh hari,” melambangkan apakah itu? Tujuh zaman gereja yang selengkapnya,
tujuh  hari.  Kenapa  mereka  harus  memakannya  selama  tujuh  hari?  Sebelum apa?
Sebelum berangkat. Dan seluruh zaman gereja, dari permulaan hingga akhir, harus
hidup hanya pada Firman Allah bagi zaman itu. Jadi kredo Roma anda, Methodis, Baptis,
dan kredo Pentakosta anda, semua harus mati.

55 Sekarang perhatikan:

.  .  .  di  dalamnya,  yakni  roti  penderitaan,  [dianiaya  demiNya;  Luther,  Wesley,
Pentakosta, semua dianiaya, dan demikian juga anda] sebab dengan buru-buru: . . .
supaya seumur hidupmu engkau teringat akan hari engkau keluar dari tanah Mesir.

Janganlah terdapat padamu ragi di seluruh daerahmu, tujuh hari lamanya;

Dan  Mempelai  Wanita  Kristus  yang  indah  itu,  sesudah  kematian  dirinya  di
sepanjang Zaman-zaman Kegelapan oleh kekaisaran Romawi, bahwa ia harus mati.
“Jikalau biji  gandum tidak masuk ke dalam tanah . .  .” Mempelai Pria telah datang,
karya agung Allah yang sempurna. Anda semua sudah mendengar pesan saya tentang
hal itu.

56 Suatu hari, ketika saya berdiri di sana di Los Angeles di Forest Lawn, dan hati saya
melompat. Berapa banyak yang pernah berada di Forest Lawn? Ada patung Musa, oleh—
oleh  Angelo,  saya  yakin  itu.  Michelangelo.  Dan  itu  adalah  sebuah  patung  yang
sempurna,  semuanya  selain  di  lutut  sebelah  kanan;  ada  sebuah  torehan  kira-kira
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setengah inci  dalamnya.  Dan si  pemandu .  .  .  Saya  sedang melihat-lihat,  dan  dia
mengarahkan itu  ke saya.  Dia  berkata,  “Michelangelo  telah menghabiskan seumur
hidupnya untuk mencoba membuat . . . Dia adalah seorang pemahat, dan dia sedang
mencoba untuk membuat sebuah patung Musa. Di balik pikirannya, dia sudah memiliki
di pikirannya seperti apa tampangnya Musa. Dia miliki itu di dalam hatinya, seperti apa
tampangnya  Musa.  Dan  kemudian  dia  menghabiskan  seumur  hidupnya;  memahat
sedikit di sini, dan menggosoknya, dan mundur ke belakang dan memandangnya. Tahun
demi tahun demi tahun dia mengerjakannya. Akhirnya, ketika itu sudah selesai, dan dia
mundur ke belakang dan meletakkan kain lap dan palunya, dia memandang patung itu,
itu begitu sempurna—patung Musa yang sudah dia miliki di dalam hatinya, sampai dia
marah sekali, dia renggut palu itu dan memukulnya, berteriak, 'Bicara!'” Itu disebut
karya agungnya Michelangelo. Sesuatu yang besar pada si pemahat itu, visi yang dia
miliki  tentang  seperti  apakah  Musa  seharusnya,  hanyalah  melukiskan  di  dalam
pralambang Allah Bapa yang agung.

57 Dia sudah memiliki dalam hatiNya, sebelum dasar dunia, seorang Anak, karena Dia
adalah seorang Bapa. Tetapi dulunya itu masih di dalam gen-gen FirmanNya. Dan Dia
menciptakan seorang manusia, dan Dia harus menempatkan dia atas dasar kebebasan
memilih, tetapi manusia itu jatuh. Tetapi Pemahat yang agung itu, Allah, yang telah
menjadikan  manusia  dari  debu  tanah,  Dia  tidak  senang dengan hal  itu,  Dia  mulai
menjadikan  manusia  lagi.  Dan  Dia  menjadikan  seorang  Nuh,  dia  mati  mabuk.  Dia
menjadikan seorang Musa yang gagal untuk menuruti FirmanNya. Dia menjadikan nabi-
nabi yang lari di waktu masa yang sukar. Dan Dia terus membangun dan membentuk
hingga  beberapa  waktu  kemudian  Dia  menginginkan  sebuah  karya  agung,  untuk
memantulkan diriNya, sifatNya, apa yang dulu ada di dalam hatiNya bagaimana seorang
anak yang seharusnya.

58 Suatu  hari,  di  sungai  Yordan,  sesudah  karya  agung  itu  telah  dibentuk  dan
dijadikan,  di  sanalah Dia  datang mengirim turun seekor  .  .  .  di  atas  sayap seekor
merpati, berkata, “Inilah Dia!” Dia begitu antusias dengan karya agung ini hingga Dia
memukulNya  di  Kalvari,  sehingga  Dia  akan  mati,  bagi  kita  yang  tidak  sempurna;
sehingga melalui pencurahan DarahNya Dia akan menghasilkan banyak karya agung-
karya  agung,  menjadi  seorang  Mempelai  Wanita,  bagi  AnakNya.  Karya  agung  itu
tergores karena rasa antusias dari Allah, demi melihat sebuah karya agung yang seperti
itu,  Dia,  memukulNya  bagi  kita  semua.  Paham?  Di  sanalah  Dia  mati,  untuk
menyempurnakan kita yang tidak sempurna. Karya agung.

59 Perhatikan di sini, Dia berkata:

. . . tujuh hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, . . .

Nah, roti adalah pralambang. Yesus berkata, “Manusia tidak akan hidup dari roti
saja, tetapi dari  setiap Kata/Firman.” Bukan hanya sebuah kata di sini dan di sana,
seperti denominasi-denominasi anda akan mempercayainya. Tetapi Firman Allah adalah
sempurna! Itu adalah Allah sendiri dalam bentuk huruf, yang disebut “Benih.” Dan jenis
iman yang tidak tercemar di dalam Firman akan membawa Benih itu kepada Hidupnya.

Itulah  tepatnya  yang  anda  lihat  pada  malam  itu  dalam  hal  discernment
[kemampuan untuk mengetahui pikiran hati manusia—Ed.], dan semua hal-hal yang lain
ini, karena itu adalah janji yang telah dibuat Allah. Dan Dia berdiri di dekat saya dan
memberitahukan itu  kepada saya,  dan memberitahukan hal  ini  kepada saya “para
penipu akan bangkit,  tetapi  berpegang teguhlah.”  Saya percaya itu.  Dan tidak ada
motivasi yang egois untuk melukai seseorang, tetapi rasa hormat kepada Allah dan
melakukan pekerjaan itu di mana Allah telah memanggil  saya untuk melakukan itu,
itulah sebabnya saya mengatakan hal-hal ini. Dan Allah menegaskan itu kembali, dan
menerima persembahan dan korban itu, dengan membuktikan itu sebagai kebenaran.
Tidak ada pertanyaan untuk itu! Sekarang perhatikan Firman itu!

60 Sekarang, kita perhatikan di sini, “Tujuh hari,” itu adalah bagi setiap zaman gereja.
Nah, sebagaimana karya agung itu harus mati, supaya dibangkitkan untuk menebus kita
semua, maka Dia sudah memiliki sebuah gereja yang sudah berada di tempatnya di
Pentakosta.  Tetapi  gereja  itu  harus pergi  melalui  sebuah korban;  dan dunia  Roma
membunuhnya, menaruhnya ke dalam tanah.

Seperti penulis dari buku ini, saya tidak bisa ingat, banyak mengolok-olok saya.
Dan berkata, “Dari semua iblis-iblis, itulah William Branham.” Nah, itulah yang coba iblis
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pikirkan. Dia berkata, “Penglihatan-penglihatan dan sebagainya,” dikatakan, “Itu dari
iblis.” Dia berkata, “Atau dia itu sejenis penghipnotis, atau bekerja dengan tanggapan
panca indera yang super.” Dunia intelektual selalu mencoba untuk menalarnya.

61 Di situlah di mana mereka mencoba untuk menalar Yesus. “Bagaimana Engkau
melakukan hal-hal ini? Bagaimana melakukannya?”

Dia berkata, “Aku akan mengajukan sebuah pertanyaan kepada kalian. Apakah
pelayanan Yohanes Pembaptis . . . Apakah itu dari Allah atau dari manusia?” Paham?

Dikatakan, “Kami tidak dapat menjawabnya.”

Dikatakan, “Aku juga tidak bisa menjawabnya.” Itu benar, dan terus berjalan. Dari
sejak  itu  tidak  ada  seorangpun  yang  menanyakan  apapun  kepadaNya.  Paham?
Langsung saja memotong mereka, Dia tidak memberitahukan apapun tentang hal itu
kepada  mereka.  Bukan  urusan  mereka.  Dia  mempunyai  suatu  pekerjaan  untuk
dilakukan dan Dia menyelesaikannya.

Tuhan  tolong  kami  melakukan  hal  yang  sama.  Kami  tidak  perlu  menjawab
pertanyaan-pertanyaan si iblis. Itu benar. “Jika Engkau, lakukanlah anu-anu.” Engkau
bertanggung jawab untuk Injil itu, seorang pengkhotbah, dan itu saja. Bukan bagaimana
itu dituliskan, hanya bertanggung jawab untuk mengatakannya.

Dan sebagai seorang hamba, jika anda adalah seorang nabi, anda bertanggung
jawab kepada Allah. Dan jika penglihatan-penglihatan yang datang itu menerangi Kitab
Suci ini dan memperlihatkan apakah itu . . . anda bertanggung jawab bagi setiap Kata
yang ada di dalam Alkitab, karena semua itu ditulis oleh jenis orang-orang yang sama
seperti anda. “Pada zaman dahulu Allah bergerak, melalui nabi-nabi, dan menuliskan
Alkitab yang kudus.” Paham? Dan tidak ada nabi yang sejati yang berasal dari Allah
dapat  menyangkali  satu  kata  darinya,  melainkan  percaya  setiap  kata  dan
mengkhotbahkan hal yang sama. Dan kemudian Allah berkewajiban untuk membuat
Firman itu terjadi dengan tepat dari saluran itu sebagaimana yang sudah dijanjikan.
Benih itu akan bertumbuh.

62 Sekarang perhatikan lagi, dengan cepat. Kita dapati di sini bahwa seluruh ketujuh
hari itu, di mana roti ini akan dimakan dulunya, di sepanjang tujuh zaman gereja. Nah,
ketika itu harus mati dan masuk ke dalam tanah . . .

Dan pengritik ini yang berbicara tentang saya, berkata, “Tentang seorang Allah
yang kalian sembah, yang bisa duduk di Zaman-zaman Kegelapan dan memperhatikan
ibu-ibu itu, mengandung, sebagian dari mereka dengan bayi-bayi kecil di gendongan
mereka, orang-orang yang sungguh-sungguh, dicampakkan ke dalam arena dan singa-
singa mencabik-cabik mereka, dan mereka berteriak; menggantung mereka di kayu-
kayu salib  dan membakar  mereka.”  Berkata,  “Seorang Allah  yang duduk di  surga,
berada di takhtaNya, dan memandang ke bawah.” Dan dikatakan, “Dia menikmatinya.”

Jadi kemudian, nah, itu adalah konsep intelektual,  yang berasal dari  iblis.  Jika
orang itu rohaniah, dia tentu sudah tahu bahwa biji gandum itu harus mati, itu harus
dikuburkan di dalam sebuah katedral Roma.

63 Tetapi selanjutnya tunas kecil kehidupan muncul di dalam reformasi oleh Martin
Luther, bahwa orang benar tidak akan hidup oleh roti hosti yang diberkati yang diberkati
oleh seorang imam, tetapi melalui Firman Allah. “Orang benar akan hidup oleh iman!”
Itu menghasilkan dua tangkai, biji gandum itu mulai tumbuh.

Lalu datanglah John Wesley dan menambahkan hal itu. (Ada banyak yang lain yang
. . . Zwingli dan mereka tampil dan menyangkali kelahiran dari perawan itu, dan itu
langsung mati). Tetapi datanglah Methodis—jumbai, serbuk sari, zaman misionari. Dan
mereka mengkhotbahkan pengudusan; menambahkan jumbai.

Lalu datanglah Pentakosta di dalam kulit sekam, sangat mirip, untuk menyesatkan
orang pilihan. Terlihat seperti biji gandum yang sesungguhnya. Bukalah itu, tidak ada
gandum sama sekali. Tetapi kehidupan sedang melewati kulit sekam itu.

64 Sekarang,  anda  sudah  memperhatikan,  setiap  tiga  tahun  sesudah  sebuah
pertemuan yang besar,  apa yang terjadi? Sebuah denominasi.  Ini  sudah dua puluh
tahun, dan tidak ada denominasi. Anak Domba mulia yang sedang sekarat, kiranya itu
tidak pernah dilakukan. Seandainya saya pergi di dalam angkatan ini, kiranya orang-
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orang yang percaya Pesan ini tidak pernah berpihak kepada sebuah denominasi! Allah
akan . . . Anda akan mati tepat di jalan anda! Ingat itu! Pada saat anda menyebutkan
denominasi  di  antara  kalian,  saya  tidak  peduli  sehebat  apa  kesungguhan  anda,
mengambil  manusia  menjadi  pemimpin  kalian  menggantikan  Roh  Kudus  untuk
menegaskan Firman ini, itulah saatnya anda mati! Benih yang asli tidak dapat, karena
tidak ada yang tertinggal sesudah benih. Itu adalah sama kembali ke permulaan. Itu
adalah mempelai wanita yang masuk ke dalam tanah untuk menghasilkan biji gandum
itu lagi.

65 Perhatikan:

. . . tujuh hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, . . .

Dan demikian juga dengan mempelai wanita . . .

Sekarang, kalian orang-orang yang dulu mempunyai ibu dengan sorakan Methodis,
dan sebagainya, di mana anda bertanya-tanya, “jika dia dulu tidak berbahasa lidah, dia
tidak akan ada di sana.” Itu dusta! Dia adalah Roh Kudus yang sama yang anda miliki di
zaman ini, tetapi dulu itu tidak mungkin bagi mereka, bukan pemulihan karunia-karunia
roh. Tetapi ketujuh hari  itu semuanya hanya makan roti  yang tidak beragi,  Firman.
Mereka, yang dulu, yang sudah berdenominasi itu, mereka sudah mati, mereka adalah
tangkai. Mereka akan dikumpulkan dan dibakar. Tetapi kehidupan itu berjalan terus.
Dan apa yang terjadi? Semua kehidupan yang ada di tangkai itu, di jumbai, di kulit
sekam,  semuanya  berakhir  di  gandum itu.  Dan  Roh  Kudus  yang  sama yang  telah
membawa Luther,  yang telah membawa Wesley, membawa Pentakosta, berakhir  di
dalam mempelai wanita di kebangkitan itu.

66 “Tujuh hari makan roti yang tidak beragi.” Tidak akan ada ragi didapati di antara
mempelai wanita, tidak ada kata yang ditambahkan, tidak ada apapun. Ingat, satu kata
telah menyebabkan setiap kematian yang ada di bumi; setiap anak haram yang terlahir
dikarenakan Hawa, gereja yang pertama, mempelai wanita Adam yang pertama, Firman
Allah yang diragukan dan menerima sebuah denominasi, atau intelektual, atau suatu
pengecualian sekolah akan itu; karena itu sudah dinalar, dan “Sungguh, Allah adalah
Allah yang baik.” Allah adalah seorang Allah yang baik, tetapi Dia juga adalah seorang
Allah yang adil. Kita harus menuruti FirmanNya! Sekolah, dia sudah menerimanya.

Di sanalah di  mana sebagian dari  kalian anak-anak seminari,  tidak meragukan
panggilan dalam hidup anda, tetapi anda pergi ke sebuah sekolah Alkitab untuk memiliki
doktrin ini yang disuntikkan ke dalam diri  anda; dan di sanalah di mana anda mati.
Tetaplah dengan Allah dan FirmanNya. Mereka tidak akan membiarkan anda, atau, anda
bahkan bukan anggota jemaat mereka, tidak akan menerima anda di  mimbar. Jadi
biarkan  mereka  memilikinya,  biarkan  orang  mati  menguburkan  orang  mati,  mari
mengikuti Kristus, Firman.

67 Nah, tujuh hari tidak akan ada ragi yang dicampurkan di dalam mempelai wanita,
gereja, tujuh hari.

Sekarang perhatikan. Sekarang sebagaimana . . .

Janganlah terdapat padamu ragi di seluruh daerahmu, tujuh hari lamanya; [Korban
yang di sini adalah sebuah pralambang: Mempelai wanita datang dari korban itu, yang
adalah Kristus]; dan dari daging hewan yang kausembelih pada waktu petang pada hari
pertama, . . .

Dan ingat—ingat bagaimana kita baru saja menyelesaikan zaman-zaman gereja?
Utusan bagi gereja selalu datang tepat pada saat sekaratnya zaman gereja yang lain,
selalu. Sekaratnya Pentakosta menghasilkan pengangkatan mempelai wanita. Paham?
Sekaratnya Luther menghasilkan Wesley. Paham? Sekaratnya Wesley menghasilkan
Pentakosta. Sekaratnya Pentakosta menghasilkan pesan sekarang. Di sini, itu ada di
sini,  sudah dipolakan  di  seluruh  Kitab  Suci.  Tidak  ada  nas  di  dalam Alkitab  selain
menyatu satu dengan yang lain. Paham? Semua pralambang-pralambang ini. Saya tidak
berpendidikan,  tetapi  saya memiliki  Roh Kudus yang memperlihatkan kepada saya
melalui  saluran yang lain yang mengajar saya yaitu dari  alam—dan itu adalah oleh
Firman. Harus Firman, mendatangkan janjiNya.

. . . daging, . . . hewan korban yang kausembelih pada waktu petang pada hari
pertama, janganlah ada yang bermalam sampai pagi.
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68 Nah,  bahkan Luther,  dia  memiliki  kebenaran dan mengajarkan kepada gereja
“orang benar akan hidup oleh iman,” anda tidak ingin bergantung pada hal itu sebagai
doktrin yang sepenuhnya di zamannya Methodis. Apa yang akan anda lakukan? Bakar
itu dengan api. Pralambang apakah itu? Denominasi yang keluar dari Firman itu adalah
kulit sekam, jumbai. Kulit sekam harus dibakar dengan api. Bagian denominasi yang
sudah ia jalani tidak boleh ada yang tersisa, itu harus mati. Jangan sisakan itu sampai
menyingsingnya zaman yang berikutnya, bakarlah itu!  Dia sedang berbicara di  sini
sekarang kepada mempelai  wanita,  hanya mempelai  wanita,  muncul  melalui  setiap
zaman.

Perhatikan betapa indahnya, “Darah anak domba.” Ini adalah tubuh Kristus, korban
itu, darah anak domba ada di pintu. Sekarang, ingat, anak domba sudah disembelih,
yang adalah pralambang Kristus.

Atau kita dapat mengambil banyak waktu, tetapi saya tidak punya selain beberapa
menit lagi untuk tinggal di sini. Mungkin saya harus berhenti dan memulai lagi malam
ini, paham, karena kita sudah terlalu lama. Itu . . . Saya punya dua puluh halaman di
sini, catatan-catatan, mengenai satu subyek ini.

69 Perhatikan sekarang, tentang ini,  anak domba itu adalah Kristus dalam bentuk
kiasan. Atau apakah saya mengucapkan itu dengan benar? Pralambang, Kristus adalah
Anak Domba. Dia seekor jantan, yang pertama dari induk domba betina [“ewe”—Ed.];
atau yew, yang mana saja yang anda pilih  untuk menyebutnya.  Itu haruslah yang
pertama darinya. Dan dia harus diuji terlebih dulu untuk melihat apakah ada cacat pada
dirinya.

Nah, Kristus dulunya diuji—anak domba yang sulung dari induk domba betina itu,
Maria perawan itu.  Dan sudah diuji  oleh apa? Setan menentang Firman. Ketika dia
memukul Hawa, dia jatuh; memukul Musa, dia jatuh; tetapi ketika dia terbang melawan
Kristus, dan mencoba mengutip nas Kitab Suci untuk membuat Dia salah, uh-huh, dia
mendapati  bahwa itu bukan Musa. Paham? Dia diuji.  Apakah .  .  .  dia berputar,  dia
berkata, “Jika engkau adalah Anak Allah. Sekarang mereka memberitahu aku bahwa
Engkau mengadakan mukjizat-mukjizat, dan mereka memberitahu aku bahwa Mesias
akan  melakukan  hal  itu.  Nah,  kalau  begitu,  Engkau  lapar,  Engkau  belum  makan,
ubahlah roti ini menjadi . . . batu-batu ini menjadi roti, dan makanlah.”

Dia berkata, “Ada tertulis, 'Manusia tidak hidup oleh roti saja.'” Kredo anda, dan
sebagainya. Tetapi oleh apa? Setiap Firman! Sebagian dari Firman? “Setiap Firman yang
keluar dari  mulut Allah.” Dari  situlah manusia hidup. Paham? Anak domba itu diuji,
melihat apakah ada di suatu tempat di mana Dia sudah jatuh.

70 Orang-orang  Farisi,  “Oh  Rabi,  engkau  nabi  muda,  kami  berpikir  Engkau
mengagumkan. Engkau baik.”

“Kenapa kamu menyebut Aku baik? Hanya ada satu yang baik,  dan itu adalah
Allah. Apakah kamu percaya itu?”

“Oh, ya. Allah.”

“Yah, Akulah Dia, lantas.” Uh-huh. “Hanya ada satu yang baik. Kenapa engkau
menyebut Aku baik, ketika kamu tidak percaya bahwa Aku adalah Allah?” Uh-huh. “Jadi
kenapa engkau menyebut Aku baik? Apa yang membuatmu berkata demikian? Apa yang
mengilhamimu untuk mengatakan hal itu, sedangkan kamu tahu bahwa hanya ada satu
yang baik, dan itu adalah Allah?”

“Kami  tahu  Engkau  tidak  memandang  kependetaan  manusia  juga  perkataan
mereka. Kami tahu itu.” Dia tahu bahwa itu munafik. Paham?

71 Dia diuji untuk melihat di mana Dia sedang berdiri, nah, diuji dalam segala bentuk,
diuji sama seperti kita diuji. Tetapi sama sekali tidak ada kata “menyerah” bagiNya.
Tidak, tuan! Itu adalah Anak Allah.

Dan anak domba itu sudah diuji, dan dikurung selama empat belas hari. Itu adalah
dua  Sabat,  atau  dua  zaman.  Satu  bagi  orang  Yahudi,  di  mana  mereka
mempersembahkan anak domba dalam di dalam pralambang; yang satu bagi bangsa
Kafir,  yang  memiliki  Anak  Domba yang  sesungguhnya.  Dan  mereka  semua dibuat
sempurna  dengan  percaya  kepada  Anak  Domba yang  akan  datang  ini.  Tetapi  Dia,
dicobai empat belas . . . atau diuji selama empat belas hari. Dia adalah Firman.
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Dan anda dapat menguji Perjanjian Lama, berkata, “Itu menghukum Perjanjian
Baru.” Anda salah! Perjanjian Lama hanya memberikan kesaksian tentang Perjanjian
Baru.

Seorang pria mau menantang saya belum lama lalu, berkata, “Ada apa dengan
dia?”  Dikatakan,  “Yah,  dia  bahkan  mengajarkan  dari  Perjanjian  Lama.”  Seorang
pengkhotbah Kristen, berpikir begitu. Berkata “Perjanjian Lama sudah mati dan berlalu.”
Oh,  tidak!  Oh,  tidak!  Itu  hanyalah school-master  [Guru sekolah laki-laki—Ed.],  itu
memperlihatkan apa yang tertulis di dinding itu, paham. Benar.

72 Sekarang, lihat, empat belas hari itu diuji. Itu adalah Kristus. Sekarang perhatikan,
kemudian Dia disembelih pada waktu senja, harus disembelih, anak domba itu. Kristus
mati pada waktu senja, sore hari. Dan kemudian perhatikan, kemudian dia juga . . .

Darah  itu  harus  ditaruh  di  palang  pintu,  paham,  di  mana  darah  itu  adalah
kehidupan dari binatang tersebut. “Engkau boleh memakan dagingnya; tetapi darahnya
yang adalah kehidupan, curahkanlah itu.” Paham? Itu harus . . . Darah harus ditaruh di
atas palang pintu rumah di mana korban itu diterima. Glori! Apakah kehidupan itu?
Nama. Di mana . . . Dia menempatkan nama orang itu . . . Pergi ke pintu itu, dan anda
lihat, lihatlah nama siapa yang ada di pintu itu sebelum anda membunyikan bel. Paham?
Darah dioleskan di palang pintu sebagai sebuah pralambang dari korban apa yang ada di
dalam.

Sekarang kita akan cari tahu tempat menyembah itu, tepat di situ, datang melalui
darah itu. Perhatikan, darah yang ada pada pintu itu berbicara tentang nama apa yang
akan .  .  .  yang ada di  dalam,  mereka ada di  situ.  Tempat  menyembah kita,  Anak
Domba, adalah Firman. Kita tahu itu.

73 Sekarang, ayat 4, perhatikan, “Jangan sisakan roti, jangan sisakan sedikitpun dari
korban itu,” atau, menerima roti dari, dari zaman yang satu ke zaman yang lainnya.

Mencoba untuk kembali dan berkata, “Yah, sekarang, kita adalah Lutheran, kita
ingin naik ke sini.” Anda harus mati bagi zamannya Luther untuk dilahirkan di zamannya
Wesley. Anda harus mati di zamannya Wesley untuk dilahirkan di zamannya Pentakosta.
Dan anda harus mati  di  zamannya Pentakosta, jangan menyisakan apapun darinya,
bakar itu dengan api,  karena itu akan dibakar sama seperti  tangkai yang darimana
gandum  itu  keluar.  Tangkai,  denominasi,  itu  harus  dibakar.  Jadi  jangan  bawa
denominasi  anda  ke  pesan  yang  baru.  Ini  adalah  Firman  sekarang.  Itulah  yang
didenominasikan,  tangkai.  Ia  membawanya,  itu  benar,  tetapi  itu  sampai  ke  sini,
kemudian tangkai itu mati.  Itu adalah sebuah pembawa, denominasi,  tetapi Firman
berjalan terus. Yeah, Firman berjalan terus.

74 Sekarang ambil ayat 5 dan 6. Perhatikan . . . Sekarang ambil ayat 5 dan 6:

Engkau tidak boleh mempersembahkan korban Paskah di salah satu tempat yang
diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu.

Sekarang ingat, “Bukan di salah satu pintu-pintu gerbang ini.” Tuhan mengijinkan
anda untuk memiliki denominasi-denominasi ini, paham, “pintu-pintu gerbang ini.”

Tetapi di tempat yang akan dipilih TUHAN . . . Allahmu, untuk membuat nama-Nya
diam di sana, . . .

Itulah  Pintu  Gerbang,  tempat  satu-satunya.  Bukan  banyak,  “di  pintu-pintu
gerbang,” tetapi Allah memiliki sebuah pintu gerbang.

75 Anda berkata, “Setiap pagi saya masuk ke pintu gerbang Methodis.” Itu adalah
gereja. “Setiap pagi saya masuk ke pintu gerbang Katholik.” Yah, Tuhan membiarkan
umatNya masuk dan keluar dari pintu-pintu gerbang itu. Allah memiliki orang-orang di
gereja Katholik, gereja Methodis, gereja Presbiterian, mereka semua, Pentakosta. Tentu,
tetapi jangan . . . Jangan anda menyembah Tuhan di pintu gerbang itu. Paham? Tetapi
Tuhan  memiliki  sebuah  pintu  gerbang  tertentu.  Glori!  Dia  memiliki  sebuah  pintu
gerbang.

Tetapi di tempat yang akan dipilih TUHAN, Allahmu, untuk membuat nama-Nya
diam di sana, engkau harus mempersembahkan korban Paskah itu pada waktu senja, . .
.

76 Kapan Ribka  menemukan Ishak?  Kapan Eliezer  memanggil  dia  untuk  menjadi
mempelai wanita? Waktu senja!
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Akan ada terang di waktu senja

Jalan menuju kemuliaan pasti akan engkau temukan,

Di jalan air itu adalah terang di zaman ini,

Dikuburkan di dalam Nama Yesus yang mulia

Tua dan muda, bertobatlah dari semua dosa-dosamu,

Roh Kudus tentu akan masuk;

Terang di waktu senja telah datang,

Itu adalah fakta bahwa Allah dan Kristus adalah satu.

Itu adalah permulaan darinya, sekarang dia [Perempuan—Ed.] tinggal di dalam
Terang Mempelai Wanita. Mengerti yang saya maksudkan?

77 Lebih baik saya akhiri di sini, mulai lagi malam ini, karena saya tidak ingin anda
meninggalkan yang ini, anda mengerti. Tidak, tidak, ini adalah waktunya makan malam.
Yah, yah, saya memiliki terlalu banyak catatan yang dituliskan di sini. Oh, bukan main!
Bagaimana kalau nanti malam, apakah itu akan lebih baik? Huh? Baiklah, jika anda . . .
Anda mau mencoba sedikit lebih jauh? Baiklah, mari kita lanjutkan lebih jauh sedikit,
kita akan bergegas dengan cepat. Bagaimana itu?
78 Sekarang, masuk ke apa? “Engkau tidak boleh masuk ke pintu gerbang yang tidak
diberikan  TUHAN,  Allah  kepadamu,  tetapi  di  pintu  gerbang  di  mana  TUHAN,  akan
menaruh nama-Nya di sana.” Bukan masuk ke dalam rumah dari—dari pintu gerbang
yang adalah pintu. Itu benar? Allah akan menaruh namaNya di pintu itu, dan engkau
tidak boleh . . . Itu adalah pintu gerbang untuk masuk ke tempat menyembah, tempat
kudus. Anda tidak masuk ke sana dengan korban anda ke salah satu dari pintu-pintu
gerbang ini,  tetapi  di  pintu gerbang yang sudah dipilih Tuhan Allah untuk menaruh
namaNya. Paham?

Nah, sudahkah Dia melakukan hal itu? Di manakah pintu gerbang itu? Di Yohanes
10, Yesus berkata, “Akulah pintu gerbang, pintu. Akulah pintu ke rumah Allah. Akulah
pintu ke kawanan domba itu.”  Bukan kawanan kambing,  kawanan domba.  Paham?
“Akulah pintu ke kawanan domba itu. Seseorang boleh masuk ke pintu ini, selamat.”

79 Dan sekarang kita bisa lama di situ. Tetapi untuk menghemat waktu, Dia adalah
pintu ke kawanan domba itu. Sekarang, kita ingin memperhatikan di sini. Bayangan dan
pralambang benar-benar dipertontonkan tepat di sini, tetapi jika saya ambil halaman itu
. . . itu akan menahan anda sejenak.

Baiklah, perhatikan, hal ini mendatangkan pemandangan yang sempurna, Yesus
Kristus. Sebab semua Perjanjian Lama adalah pralambang tentang Dia, semua hari
raya-hari raya, semua penyembahan, dan segala sesuatunya. Dan saya sudah tuliskan
di sini, di bawah baris-baris nas Kitab Suci ini, “Menjelaskan itu.” Di situlah di mana itu
akan memakan waktu yang lama. Menjelaskan bagaimana semua hari raya-hari raya . .
. Bahkan tepung persembahan adalah pralambang Kristus. Mari kita ambil saja yang
satu itu.

80 Suatu kali ada sebuah sekolah yang disebut sekolah para pelayan, atau sekolah
nabi-nabi. Mereka dilatih, nabi-nabi yang terdidik. Dan ada seorang nabi yang asli yang
dipanggil Allah suatu kali datang mengunjungi mereka. Mereka mau memperlihatkan
sedikit rasa hormat kepada nabi tua itu, jadi salah satu dari mereka pergi ke luar dan
memungut serumpun apa yang dia pikir adalah kacang polong; tetapi itu adalah labu
beracun, dan dia mau memberi makan mereka semua dengan itu.

Oh!  Berapa  banyak  seminari  yang  kita  miliki!  Paham?  Benar.  Mereka  sedang
memasak sesuatu. Paham? Mereka memiliki sepangkuan Methodis, sepangkuan Baptis,
sepangkuan Baptis. Tetapi, anda lihat, mereka adalah perkembangan yang kedua, jenis
yang bisa dipangkas dari  pohon itu.  Nah, bukan di  pokok utamanya. Menghasilkan
lemon-lemon, jeruk-jeruk besar, dan seterusnya; bukan jeruk, tetapi mengaku sebagai
citrus/buah jeruk.
81 Perhatikan  lagi.  Nah,  dalam  hal  ini—dalam  hal  ini,  ketika  Elia  datang  dan
memandang  mereka,  dan  melihat  bahwa  itu  adalah  labu-labu  beracun  yang  akan
membunuh mereka semua, mereka berkata, “Aduh, ada maut dalam kuali!”

Dia berkata, “Berikan saya segenggam tepung.” Dan dia melemparkan tepung itu



Satu-Satunya Tempat Menyembah yang Disediakan Allah 20

ke  dalamnya,  dia  berkata,  “Sekarang  itu  sudah  sehat,  makanlah  sesukamu.”  Itu
merubah kematian menjadi hidup.

Dan tepung persembahan yang sudah diberikan kepada . . . Kristus, Dia adalah
tepung persembahan,  dan tepung persembahan harus  digiling  dengan sebuah alat
tertentu yang membuat setiap butiran tepung itu sama ukurannya. Memperlihatkan
bahwa Dia sama kemarin,  hari  ini  dan selamanya.  Dia adalah hal  yang sama yang
ditaruh ke dalam denominasi anda dan itu akan hidup, Firman! Kristus adalah Firman,
semua pralambang dari segala sesuatunya: tabernakel, roti sajian, dan sebagainya. Roti
hosti yang terpecah-pecah di bawah piring adalah tubuhNya yang diremukkan, di mana
orang-orang Yahudi masih belum dapat menjelaskan kenapa mereka melakukannya.
Paham? Dan semua hal-hal yang lain ini melambangkan Dia.

82 Nah,  kemudian,  Dia  dipertontonkan,  sekarang  kita  melihat  bahwa  semua
denominasi dan kredo-kredo sekarang tertinggal di belakang; sebab Dia adalah Firman
Allah yang tidak berubah, yang murni, yang adalah roti yang tidak beragi, Yohanes 1.
Itu  benar.  Dia  adalah  Roti  yang  tidak  beragi.  Jadi  anda  menambahkan  ini,  atau
menambahkan itu, itu adalah ragi yang ditambahkan pada apa yang sudah asli yang
diberikan kepada anda.

Perhatikan  di  sini.  Apa  yang  membunuh  umat  manusia  di  zaman  ini?  Mereka
mengambil  dan menyilangkan banyak hal. Dan ketika anda menyilangkannya, anda
akan  membunuhnya.  “Oh,  itu  terlihat  lebih  cantik.”  Tentu!  Jagung  hibrida:  serpih
jagung/corn flake, semua sereal yang lain yang dari jagung. Jagung hibrida: tangkai
besar, panjang dan bagus, dan kuping yang besar, terlihat sepertinya dua kali lebih
bagus dari  yang lain. Tetapi itu mati!  Bahkan sains sudah menemukan itu. Paham?
Jangan silangkan itu, itu akan membunuh anda.

83 Sekarang,  di  sini,  biar  saya tunjukkan kepada anda.  Tempo hari  saya sedang
menyirami bunga-bunga di halaman saya. Dan wanita itu mempunyai beberapa bunga
hibrida yang ada di sebuah pot kecil di sini, sebuah kebun kecil di sebelah rumah. Kami
harus menyiraminya paling sedikit tiga kali seminggu, atau empat, atau mereka akan
mati. Dan di situ terdapat tanaman yang asli di halaman. Sudah tidak turun hujan di
sana selama enam bulan, benar-benar kering . . . Jika itu hujan, dalam waktu sepuluh
menit anda dapat meniup debu. Tetapi bunga kecil itu tumbuh di situ, benar-benar lebih
cantik dan lebih cerah daripada semua bunga hibrida yang disiram air. Anda singkirkan
air itu darinya, dia akan mati. Tetapi darimana dia memperoleh airnya? Dan hal yang
lain, anda harus terus-menerus menyemprot mereka setiap hari atau setiap dua hari,
untuk menjauhkan kutu darinya. Mereka tidak perlu, kutu akan memakannya, dia begitu
lembut dan lembek. Tetapi tidak ada kutu yang akan menempel pada bunga yang asli
itu. Tidak, tidak! Ia akan merayap naik ke situ dan merayap pergi. Ia asli! Lihat yang
sudah dihasilkan oleh persilangan?

84 Itu adalah hal yang sama di dalam gereja. Mereka mencoba untuk mencampurkan
denominasi  dengan  Firman,  untuk  menjadikan  .  .  .  mencoba  membuat  Firman
mengatakan apa yang dikatakan oleh denominasi. Dan ketika anda melakukan hal itu,
anda harus menyemprot mereka, dan memperlakukan mereka seperti bayi, dan—dan
memberi mereka bintang-bintang emas agar datang ke sekolah Minggu, dan semua
yang lain. Itu benar. Ketika seorang Kristen yang asli yang sudah dilahirkan kembali,
yang dilahirkan dengan Firman Allah, dia kasar. Itulah anda. Kutu dan hal-hal yang dari
dunia  tidak  mengganggu  dirinya.  Dia  adalah  seekor  rajawali,  dia  terbang  jauh
melampaui hal itu. Nah, membumbung tinggi di angkasa. Paham? Itu benar. Tidak ada .
.  .

85 Perhatikan. Nah, kita harus memahami bahwa di sini, denominasi, kredo-kredo,
dan apapun yang ditambahkan ke roti yang beragi tidak dapat bercampur dengan roti
yang tidak beragi. Dan di sini Alkitab sudah memberikan bayangan terlebih dahulu di
dalam sakramen itu, perihal masuk ke dalam penyembahan, di mana tidak ada yang
beragi yang dapat dibawa serta bersama anda, dan Allah akan menerimanya.

Anda berkata, “Aku Methodis.” Tepat di situ anda mati! “Aku Pentakosta.” Anda
mati!

Saya dari Kristus. Itu benar. Anda harus berdiri di atas sesuatu. Itu benar. Anda—
anda sedang berdiri di atas sesuatu.

Churchill  pernah  berkata,  mengangkat  dua  jari  dan  berkata,  “Kita  sudah
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memperoleh kemenangan.” Dan Inggris berdiri  dengan itu, mereka percaya kepada
Churchill.

Dan percaya atau tidak, pagi ini, anda sedang berdiri oleh sesuatu. Hanya ada satu
hal yang olehnya anda bisa hidup dan berdiri, dan itu adalah Kristus, Firman. Benar!

86 Perhatikan, tidak ada apapun di dalam Alkitab yang melambangkan denominasi-
denominasi  selain  Babilon.  Dan Babilon  didirikan  oleh  Nimrod,  dan  Nimrod adalah
seorang pembelot. Dan dia memiliki sejumlah wanita di sana, yang dianggap sebagai
ratu-ratunya, yang adalah nabiah-nabiah. Mereka bahkan berpikir bahwa si tua Bileam
itu  berasal  dari  bagian  itu.  Mereka  sudah  punya  akar  dan  seterusnya.  Mereka
menyembah, anda tahu (banyak dari anda para sarjana yang membaca Dua Babilon
karya  Hislop,  dan  sebagainya,  dan  sejarah  gereja),  dan  bagaimana  mereka  dulu
melakukan.  Dan mereka mendapati  bahwa wanita-wanita yang melakukan ini,  dan
wanita . . . seorang dewi, dan sebagainya, dan dulunya itu adalah sebuah keagamaan
yang dipaksakan. Setiap orang, setiap kota di sekitar Babilon dipaksa untuk datang ke
Babilon untuk menyembah di bawah Nimrod di menara itu. Paham? Itu benar. Mereka
dipaksa untuk melakukannya,  memperdebatkannya.  Di  situlah  di  mana kekacauan
muncul.

Dan itulah tepatnya bagaimana gereja di zaman ini. “Jika anda tidak menghadiri
sekolah  Minggu,  jika  anda  tidak  melakukan  ini,  dan  harus  membayar  anda  untuk
melakukan ini dan melakukan ini dan melakukan itu, anda keluar dari gambar itu.”

87 Di sana di Tucson, sedang mendengarkan pagi ini, dulu saya bertanya-tanya . . .
Saya sudah selalu mendesak orang-orang, “Pergilah ke gereja, tidak peduli ke mana
anda pergi.” Dan saya melihat orang-orang agaknya menarik diri, dan pergi ke arah ini.
Dan saya berpikir, “Apa yang terjadi?”

Saya mendatangi sebagian dari mereka, “Hari pertama anda di sana, mereka akan
mendekati anda, 'bergabunglah dengan gereja kami.' Jika anda tidak melakukannya,
anda tidak akan disambut.” Paham? Paham? Itu adalah pemaksaan, itu dipaksakan
kepada anda, nah, dan itu adalah Babilon. Tetapi di dalam Kristus, anda masuk oleh
pilihan; bukan dengan paksaan. Hati anda menarik anda masuk.

Allah tidak menaruh namaNya di  Babilon dulu. Dengan seksama sekarang. Dia
tidak dapat menaruh namaNya di Babilon, gereja-gereja. Oh, mereka, mereka menaruh
namaNya di sana, tetapi Dia tidak pernah. Tidak.

88 Anda berkata, “Yah sekarang, Saudara Branham!” Tunggu, tunggu, duduk saja
untuk beberapa menit. Anda tadi sudah meminta saya untuk lebih lama sedikit. Baiklah.
Sekarang perhatikan, mereka menaruh namaNya di sana, tetapi Dia tidak.

Nah, Dia berkata, “Tempat di mana Aku akan bertemu denganmu dan menerima
korbanmu adalah di mana Aku memilih untuk menaruh namaKu. Kamu datang ke pintu
gerbang ini, pintu ini di mana Aku sudah memilih untuk menaruh namaKu. Ke situlah
kamu datang.”

Yah, mereka menaruh, “Ini adalah Gereja Kristus.” Jika ada apapun yang salah
dalam deklarasi itu, itu sudah menyisakan satu kata: “anti.” Uh-huh, semua yang sudah
Dia ajarkan, mereka tidak setuju dengan itu. Farisi-farisi modern.

89 Tetapi kita harus menemukan di mana Dia menaruh namaNya, sebab di dalamNya
adalah  satu-satunya  pintu  gerbang  yang  telah  Dia  sediakan  sendiri.  Amin!  Glori!
Perhatikan! Di mana Dia menaruh namaNya? Di dalam AnakNya.

“Oh,” anda berkata, “sekarang tunggu sebentar, Saudara Branham. Itu adalah
Anak, bukan Bapa.”

Anak selalu mengenakan nama ayahnya, dalam setiap kasus. Saya datang ke bumi
ini di dalam nama seorang Branham karena nama ayah saya adalah Branham.

Yesus berkata, “Aku datang di dalam nama BapaKu, dan kamu tidak menerima
Aku.” Anda mau ayatnya? Yohanes 5:43. Paham? “Aku datang di dalam nama BapaKu,
dan kamu tidak menerima Aku.” Maka Bapa menaruh namaNya sendiri, yang adalah
“Yesus,” di dalam Anak. Dan Dialah jalan, Dialah pintu, Dialah rumah, Dia adalah di
mana Allah memilih untuk menaruh namaNya. Allah tidak pernah menaruh namaNya di
dalam saya, Dia tidak pernah menaruh namaNya di dalam gereja, Dia tidak pernah
menaruh namaNya di dalam Methodis, Baptis, Katholik, tetapi Dia menaruhNya di dalam
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Kristus Imanuel yang diurapi.

90 Dan  nama  itu  ada  di  dalam  Firman  karena  Dia  adalah  Firman.  Amin!  Lantas
siapakah Dia? Firman yang ditafsirkan adalah manifestasi nama Allah. Tidak heran . . .
“Bukan darah dan daging yang menyatakan ini kepadamu, tetapi BapaKu yang di surga
yang telah menyatakan ini kepadamu, Siapakah Aku. Dan di atas batu karang ini Aku
akan mendirikan tempat penyembahanKu, dan gerbang-gerbang neraka tidak dapat
mengguncangkannya.” Amin! O gereja Allah yang hidup, berdirilah di atas pondasi yang
teguh pada Kristus Yesus saja. Anda dapat menyanyikan pujian itu, tetapi jika anda
tidak  berada  pada  Kristus  Firman,  anda  berada  di  atas  pasir  yang  goyang  dan
terhuyung-huyung. “Tetapi di atas batu karang ini,” Kristus, “FirmanKu.”

91 Dia sudah mendirikan pesan Lutheran dan mereka mendenominasikannya.  Itu
sedang bertumbuh,  tumpuan kaki.  Kemudian  Dia  bertumbuh menjadi  bagian  kaki,
Methodis,  dan  seterusnya.  Di  situlah  di  mana  Dia  mendirikan  gerejaNya,  di  atas
FirmanNya! Nah, Dia bukanlah kaki semuanya atau paha semuanya, Dia adalah sebuah
tubuh; dan sekarang adalah bagian puncaknya. Apakah anda perhatikan di piramida? Di
mana, saya tidak mengkhotbahkan keagamaan piramida, sekarang.

Tetapi  Alkitab  pertama yang  pernah  dituliskan,  dituliskan  di  angkasa,  zo  .  .  .
[Kosong pada kaset] Apakah anda perhatikan itu? Itu dimulai dengan perawan, figur
pertama  di  dalam zodiak.  Figur  yang  terakhir  adalah  Leo  sang  singa.  Dia  datang
pertama melalui perawan, Dia datang berikutnya sebagai Singa dari suku Yehuda. Persis
sebelum itu, sebuah zaman cancer, ikan menyilang, semua zaman-zaman yang lain itu.
Kalau kita punya waktu kita selesaikan itu; sudah kita bahas, di tabernakel.
92 Dan piramida dengan pondasi-pondasi itu, naik ke bilik raja. Dan sebelum anda
menyentuh tembok yang ketujuh, ada sebuah papan pengantar di situ, di mana seorang
utusan tampil  untuk membawa anda kepada raja—utusan Yohanes Pembaptis yang
memperkenalkan kepada sang Raja. Tetapi Batu Utama itu sudah ditolak dulunya. Dan
mereka tidak tahu, Stone of Scone [Batu yang ditaruh di bawah kursi raja Skotlandia
yang diambil oleh Inggris semasa perang dan disimpan selama bertahun-tahun—Ed.],
atau entah apapun itu, mereka tidak tahu di mana itu berada, karena itu adalah sebuah
batu yang ditolak. Tetapi itu adalah batu yang menutup seluruhnya, hal itu menjadikan
piramida itu melalui ketujuh zaman gereja yang komplit. Tambahkan kasih karunia,
tambahkan ini, tambahkan ini, ada tujuh yang tambahkan, yang terakhir adalah Kristus.
Tambahkan ini kepada kasih anda, tambahkan kasih karunia kepada kasih karunia anda,
tambahkan sesuatu yang lain, dan sesuatu yang lain, hingga itu sampai kepada Kristus
yang adalah Batu Utama itu. “Akulah pintu.”
93 Nah, seorang anak selalu datang di dalam nama ayahnya. Anak manapun datang di
dalam nama ayahnya. Dan Yesus berkata, “Aku datang di dalam nama BapaKu.” Kalau
begitu apakah nama Bapa? Apakah nama Anak? Dan Dia berkata, “sedikit waktu lagi
dan dunia tidak melihat Aku lagi, namun kamu akan melihat Aku.” Yah, Dia datang di
dalam  rupa  Roh  Kudus,  itu  Yesus  yang  sama.  Itulah  alasannya  mereka  dulu
menyembah, “O Yesus!” Paham? Paham? Bapa, Anak, dan Roh Kudus: Itu adalah Tuhan
Yesus Kristus. Itu saja. “Aku datang di dalam nama BapaKu, dan kamu tidak menerima
Aku.”

94 Sekarang, ingat, Dia juga menambahkan di sini dan memperingatkan kita, “ada
yang lain yang akan datang,” sebuah denominasi, sebuah kredo. “mereka akan datang
di dalam nama mereka dan kamu akan menerima mereka. Kamu tidak mau menerima
Aku, Firman sudah dibuktikan dan dibuktikan di hadapanmu.”

Sebagaimana Dia pada waktu itu, demikian juga Dia pada hari ini. Jangan anda
lewatkan itu, orang-orang di seluruh negeri! “Ada yang lain yang akan datang, sebuah
gereja, dan kamu akan percaya itu, karena kamu dapat melakukan dengan cara apa
saja.  Aku tidak akan membuktikan itu.”  Dia tidak pernah membuktikan (kapanpun,
pernah membuktikan apapun di dalam gereja yang manapun), di luar dari pesan yang
sudah  diberikan:  pembenaran  Luther,  pengudusan  Wesley,  Pentakosta  pemulihan
karunia-karunia.  Dan  segera  sesudah  mereka  membuat  sebuah  denominasi  yang
diambil dari situ, di situlah ia mati. Selidikilah Kitab-kitab Suci.

95 Tetapi Dia berkata, “Aku akan memilih tempat untuk menaruh namaKu.” Dan nama
itu adalah Yesus. Dan Yesus adalah Firman, Yohanes 1. Apakah itu benar? Itu adalah
tempat penyembahan, di dalam Kristus Firman. “Aku datang di dalam nama Bapaku.”
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Nabi berkata, “NamaNya akan disebut Imanuel.” Itu adalah Matius 1:23, jika anda
mau mencatatnya. Yesus, Yehova, Juruselamat.

Nah, ayat yang kelima memperlihatkan bahwa Dia adalah pintu. Saat ini, banyak
pembuktian-pembuktian yang tidak terlihat yang lain, pintu gerbang ini, dan nama, dan
tempat yang dapat dibuktikan merupakan satu-satunya tempat di mana Allah bertemu
dengan manusia untuk menyembah, dan itu adalah ketika dia ada di dalam Kristus.

Nah, sekarang pertanyaannya adalah, “Bagaimana kita masuk ke dalam Dia?” Nah,
ini mungkin sedikit menyubit anda. Tetapi, anda tahu, seperti mengambil obat, jika itu
tidak membuat anda sakit, itu tidak akan ada bagusnya bagi anda. Paham?

96 Nah,  Lutheran  ingin  masuk  dengan  satu  jalan,  dengan  bergabung  ke  gereja
Lutheran.  Methodis  ingin masuk dengan bersorak.  Pentakosta ingin masuk dengan
bahasa lidah. Tetap saja itu bukan! Paham? Tidak, itu adalah karunia-karunia itu, dan
seterusnya.  Tetapi  I  Korintus 12 berkata,  “Oleh satu Roh.”  Roh Allah,  yang adalah
pemberi Hidup kepada Firman (Benih), untuk membuktikan Benih itu pada musimnya.
Paham?

Di sinilah benih zamannya Methodis berbaring di sana, ia membutuhkan Roh Kudus
untuk membuat benih itu hidup dan memurnikan gereja dengan pengudusan. Luther
tidak  mengkhotbahkan  hal  itu,  karena  dia  tidak  mengetahuinya.  Pentakosta  ingin
berbahasa lidah bagi pemulihan karunia-karunia. Masing-masing menyatakan, “Itulah
Itu! Itulah Itu!” Paham?

97 “Tetapi oleh satu Roh kita semua dibaptis ke dalam satu tubuh,” dan tubuh itu
adalah sebuah keluarga, keluarga Allah. Dan itu adalah rumah Allah, dan rumah Allah
adalah nama Yesus Kristus. “Nama Tuhan adalah menara yang kuat, orang benar berlari
ke dalamnya dan selamat.”

Sekarang, bagaimana anda akan masuk dengan sebuah gelar? Bagaimana cek
anda akan diterima dengan berkata,  “Dibayarkan untuk  pesanan Pendeta,  Doktor,
Pelayan”? Paham? Anda mungkin seorang pendeta, doktor, pelayan. Tetapi nama Tuhan
adalah “Yesus Kristus.” Paham?

“Aku telah memilih untuk menaruh namaKu di pintu rumah penyembahanKu, sebab
keluargaku akan dikumpulkan di sana di bawah darah, seperti dulu di Mesir. Apapun
yang ada di  luarnya mati.  Dan di  sana tidak ada roti  yang tidak beragi!  Tidak ada
campuran  denominasi  di  dalamnya  di  manapun.  Rumahku,  anak-anakku,  yang
dilahirkan dari gen-genku!” Amin! Glori bagi Allah “Gen-genKu ada di dalam mereka!
Aku menaruh FirmanKu di  dalam mereka.  Aku akan menuliskannya di  loh-loh  hati
mereka. Itulah keluargaKu, keluarga tubuh Yesus Kristus—keluarga. Dan dari pintu ini
kamu masuk. Bukan Methodis, Baptis, atau Pentakosta, tetapi di pintu di mana Aku
menaruh namaKu.” Itu bukan Methodis. Nama Allah tidak ada di Methodis. Nama Allah
tidak ada di Methodis. Nama Allah bukan di Pentakosta. Nama Allah bukan di Baptis.
Nama Allah bukan di Katholik. Menjauhlah dari pintu-pintu itu kalau begitu. Paham?

98 “Tetapi di sebuah tempat di mana Aku telah memilih untuk menaruh namaKu.”
Nah, tidak ada tempat yang lain di dalam Alkitab yang sudah diberikan di mana Allah
pernah menaruh namaNya, hanya di dalam Yesus Kristus, sebab Dia adalah Anak Allah
yang mengenakan nama Allah, dan nama Allah secara manusia. “Dan tidak ada nama
lain yang diberikan di bawah kolong langit yang olehnya kamu diselamatkan.” Saya
tidak peduli, Methodis, Baptis, Presbiterian, katekismus, atau apapun yang ingin anda
lakukan; hanya melalui nama Yesus Kristus di mana setiap lutut bertelut dan semua
lidah akan mengakuinya, Dia sebagai Tuhan. Begitulah bagaimana anda masuk.

Dan jika anda hanya dibaptis ke dalam air, dan kemudian menyangkali Firman,
maka anda anak haram; kelahiran anda tidak benar.  Anda mengklaim bahwa anda
percaya kepadaNya pada waktu itu, dan anda menyangkali Dia.

Bagaimana saya dapat menyangkali keluarga saya? Ketika . . . Bagaimana saya
dapat menyangkali Charles Branham sebagai ayah saya? Sebuah pengujian darah di
pintu itu memperlihatkannya.

99 Tindakan saya, dan pembuktian Firman Allah dalam hidup saya, memperlihatkan
apakah saya seorang anak Allah atau tidak. Nah, di situlah satu-satunya tempat Allah.
Mengerti? Satu-satunya tempat di mana Allah akan menerima korban anda (Saya tidak
peduli seberapa sungguh-sungguhnya anda) di dalam Kristus.
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Dan ingat . . . Anda berkata, “Yah, saya percaya saya juga masuk.” Ingat, Alkitab
berkata . . . Anda berkata, “Yah, Alkitab berkata, 'Barangsiapa percaya bahwa Yesus
Kristus adalah Anak Allah, diselamatkan, akan diselamatkan.'”

Dikatakan  seperti  itu,  tetapi  ingat  ada  juga  tertulis,  juga  tertulis.  “Tidak  ada
seorangpun yang dapat menyebut Yesus Kristus, selain oleh Roh Kudus.” Paham? Anda
mungkin berkata “dia itu,” tetapi dia tidak bisa menyebutkan sebelum Roh Kudus sendiri
yang memberikan Hidup kepada Firman membuktikannya melalui pembuktian bahwa
anda adalah anak Allah. Itu adalah Kitab Suci.

100 “Tempat  yang  sudah  Aku  pilih  untuk  menaruh  namaKu.  Engkau  tidak  akan
menyembah di pintu gerbang yang lain, tetapi di pintu gerbang di mana Aku menaruh
namaKu  di  dalamnya;  maka  Aku  akan  menerima  engkau,  engkau  ada  di  dalam
keluargaKu.”

Nah,  keluarga  Allah  mematuhi  aturan  Kepala  keluarga.  “Dan  Dia  adalah  Raja
Damai, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal; dan kekuasaan dan pemerintahannya
tidak akan berkesudahan, pemerintahan akan ada di atas bahunya.” Dan Dia sebagai
Gubernur, Raja, Imanuel, Yang Awal, Yang Akhir, Raja Damai, Allah yang perkasa, Bapa
yang kekal, setiap anak-anakNya mematuhi setiap Kata menurut aturan itu, karena
mereka adalah bagian dariNya.
101 Kita hidup di rumah kita seperti  Branham hidup. Anda hidup di rumah anda, si
Joneses, seperti Joneses hidup.

Dan di rumah Allah kita hidup oleh Firman Allah dan setiap Kata yang keluar dari
mulut Allah; dan penipuan apapun yang lain, kita tidak mau mendengarkannya. Paham?
“Kamu akan makan roti  yang tidak beragi,  setiap zaman gereja,  sebagaimana Aku
memberikannya kepadamu.” Tetapi jangan coba untuk kembali dan menyuntikkan itu ke
dalam yang ini, karena itu kembali ke tangkai. “Kamu akan mengambil tulang-tulang
dan yang lainnya yang tersisa dari korban itu dan membakarnya!” Pergi, zaman gereja
itu mati, berjalan terus; kita ada di zaman yang lain sekarang. Amin!

“Tempat yang sudah Aku pilih untuk menaruh namaKu di situ.” Oh, bukan main! I
Korintus 12.

102 Perhatikan Efesus 4:30.

. . . janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu
sampai . . . [kebangunan rohani yang berikutnya?] . . . sampai hari penebusanmu.

. . . janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu
sampai hari penebusanmu.

Sekarang perhatikan. Mari kita terapkan hal itu pada pelajaran Kitab Suci kita.
Kemudian lebih baik kita pergi, saya berpikir saya sudah membuat orang-orang lelah.
Bukankah begitu? Orang-orang bangkit berdiri dan pulang, paham, karena mereka—
mereka harus memasak untuk makan malam. Dan seorang yang lain ingin berangkat,
mereka  tadinya  tidak  mengharapkan  untuk  datang  ke  mari  dan  mendengarkan
sepanjang hari. Paham? Tetapi lihatlah, anda tahu . . .
103 Ben, saya—saya seharusnya bekerja dengan anda! Memberkati anda! Terima kasih,
Saudara Ben. Saya mengasihi anda, Saudara Ben.

Jika anda tahu apa yang sudah diderita anak itu bagi kita di perang itu; dia sudah
menembak semuanya hingga berkeping-keping, dan meledakkannya, dan semua yang
lain. Dia sudah mengalami segala macam kehidupan, tetapi Allah sudah memberkati dia.
Dia tetap setia. Isterinya telah meninggalkan dia, pergi dan menikah lagi, dan membawa
anak-anaknya. Oh, astaga, saya sungguh tidak dapat memikirkan hal itu.

Tetapi, bagaimanapun juga, Allah memberkati anda, Ben.

Dia sedang terbaring saat ini  penuh dengan pecahan peluru meriam, menekan
syaraf-syarafnya dan semua yang lain. Hanya . . . Anda harus tahu latar belakangnya
Ben, anda mengerti. Tuhan, berkati anak itu. Ya.

. . . yang telah memeteraikan kamu sampai hari penebusanmu.

104 Perhatikan!  Sekarang,  ini  mungkin  sedikit  menyubit  anda,  tetapi  perhatikan.
Jangan marah kepada saya, ingat saja.

Ketika dulu Israel memandang pintu itu, dengan darah itu di pintu, nama (darah,
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kehidupan), dan masuk di bawah darah itu, mereka tidak pernah keluar lagi sampai
mereka keluar dari Mesir.

. . . janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, di mana kamu masuk dan tidak
keluar lagi sampai harinya kamu ditebus keluar. (Paham?)

Anda tahu,  Alkitab selalu  benar.  Dia  tempatkan Kata-kata  di  situ,  anda harus
menempatkannya  di  mana  itu  seharusnya  pergi,  untuk  membuatnya,  menjadikan
seluruh gambar penebusan itu. Paham? Paham?

. . . janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu
sampai penebusanmu. [sampai anda ditebus].

105 Anda dimeteraikan di sana, anda berada di bawah darah itu. Anda tidak pergi ke
luar  lagi.  Dan kemudian siapakah anda? Anak Allah di  dalam keluarga Allah,  yang
dimeteraikan ke dalam oleh Roh Kudus. Iblis tidak dapat mendekati anda jika dia mau.
Sebab  anda  sudah  mati—bagian  suami  anda  yang  lama  sudah  mati—dan  anda
dikuburkan,  dan hidup anda tersembunyi  di  dalam Allah melalui  Kristus,  dan yang
dimeteraikan oleh Roh Kudus. Bagaimana dia akan mendekati anda? Bagaimana anda
akan keluar? Anda sudah ada di sana! Glori! Sekarang saya akan tinggalkan yang satu
itu, cukup supaya anda akan tahu apa yang sedang saya bicarakan.

106 Kemudian sebuah ciptaan yang baru, bukan sebuah denominasi melainkan kepada
Firman. Anda adalah sebuah ciptaan Firman. Karena batu pondasi sudah diletakkan di
dalam anda sebelum dasar dunia, sudah dipredestinasikan sebagai anak-anak laki-laki
dan anak-anak perempuan Allah.

Dan di atas ini datanglah batu demi batu, di tiap-tiap zaman, untuk membuktikan
bahwa Firman itu sedang naik, tepat seperti yang dulu dilakukan Yesus di zamanNya,
yang adalah, Puncak dari semuanya. Di dalam Dia berbaring setiap zaman. Di dalam
Yesus adalah Musa. Di dalam Yesus adalah Daud. Di dalam Yesus adalah nabi-nabi.
Apakah  itu  benar?  Lihatlah  Yusuf,  dijual  seharga  hampir  tiga  puluh  keping  perak,
dilemparkan, disangka sudah mati, dikeluarkan, pergi dan sampai ke sebelah kanan
Firaun. Lihat, tepat, Yesus adalah . . . Yusuf ada di dalam Yesus.

Dan ketika  Dia  datang,  Dia  adalah kepenuhan raja-raja,  nabi-nabi  (Haleluya),
KeAllahan secara tubuh yang beristirahat di dalam diriNya. Dia datang untuk menebus
dari sana seorang Mempelai Wanita, sebuah karya agung. Sebuah karya agung yang
berkata kepada Setan bahwa . . .

Ketika dia berkata, “Zaman-zaman mukjizat sudah berlalu. Tidak ada yang seperti
hal-hal ini seperti yang sedang kamu bicarakan.”

“Enyahlah  daripadaKu,  Setan.”  Paham? Nah,  sebuah  karya  agung  berdiri  dan
menjaga.

107 Suatu  kali  Puncak  itu  akan  kembali,  kepala  dari  semuanya,  dan  menerima
Mempelai Wanita bagi diriNya; di mana perempuan diambil dari laki-laki, bagian dari
laki-laki.  Setiap .  .  .  Gen-gennya laki-laki  ada di  perempuan itu,  yang menjadikan
perempuan.  Dan  begitulah  perihal  Firman  Allah  yang  ada  di  dalam  gereja,  yang
menjadikan gereja itu Mempelai Wanita. Bukan sebuah denominasi. Itu berasal dari
iblis, semuanya. Saya tidak menyebut orang-orang yang di dalam sana; mereka adalah
orang-orang  malang  yang  sudah  diperdaya,  seperti  Yesus  katakan,  “Orang  buta
memimpin orang buta.” Dan Dia tidak dapat memanggil mereka keluar.

Dan  mereka  berkata,  “Yah,  engkau  dilahirkan  dari  perzinahan!  Siapa  yang
menyuruhmu datang ke mari? Sekolah apa, seminari mana yang mengakuimu? Kami
memiliki Musa. Kami . . .”

Dia berkata, “Jika kamu mengenal Musa, kamu akan mengenal Aku.”

Karena Musa sudah menuliskan Dia di dalam keempat bukunya, “Tuhan Allahmu
akan membangkitkan seorang pemberi Firman, seorang Nabi seperti aku, dan siapa
yang tidak mau mendengarkan nabi itu akan dilenyapkan dari antara bangsa itu.” Itu
saja yang ada di situ. Dan apakah Dia? Firman. Dan apakah itu? Jangan sisakan satupun
dari ragi ini tersisa di . . . Jangan taruh ragi di antara itu. Jangan tambahkan kredo
apapun, denominasi manapun, sebab itu sudah tercemar di sana, korban anda sudah
berakhir.

108 Mari bergegas sekarang, dengan cepat, sehingga anda bisa makan.
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Perhatikan! Nah, kemudian, anda adalah seorang anak di dalam rumah Allah, anda
adalah bagian dari ekonominya Allah. Roma 8:1, “Maka tidak ada lagi penghukuman
bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus.” Sebab mereka sudah mati terhadap
dunia, hidup di dalam Dia, dan hidup di zaman yang sekarang ini, menjadikan Firman di
mana Allah dulunya sudah memakai mereka .  .  .  atau, sudah menetapkan mereka,
menempatkan nama-nama mereka di dalam Kitab Mempelai Wanita ini. Dan ketika air
turun ke atas benih yang ada di dalam hati itu, membangkitkannya kepada Mempelai
Wanita Kristus. Oh, bukan main! Benar-benar sempurna sekali.  Di setiap zaman itu
sudah seperti itu.

109 Lutheran, di bawah pembenaran, kaki, membangkitkannya seperti itu; Wesley, di
bawah pengudusan. Pentakosta di bawah lengan, pekerjaan-pekerjaan dan perbuatan-
perbuatan dan sebagainya, pasti Calvinis . . . atau pasti Armenia, pasti legalis. Tetapi
sekarang kita sampai ke kepala, puncak itu. “Kasih karunia, kasih karunia!” Batu puncak
itu berteriak.

Batu Utama itu meneriakkan apa? “Kasih karunia! Kasih karunia!” Sudah pindah
dari maut dan kredo, masuk ke Firman yang hidup dari Allah yang hidup. Satu-satunya
rencana yang sudah disediakan Allah bagi zamanNya, anak-anakNya di zaman Firman
yang dihidupkan oleh  Roh seperti  suatu  percikan  yang menyalakan sesuatu  untuk
membuatnya hidup; dan sekarang duduk di tempat-tempat di surga (bentuk yang saat
ini/present  tense),  sudah  hidup  dan  tunduk  kepada  setiap  janji  di  dalam Firman.
Kemudian apa yang dilakukannya? Anda sebagai bagian dari gennya Allah, bagian dari
Firman, orang-orang yang lain sebagai bagian dari Firman Allah, duduk bersama-sama,
memanifestasikan seluruh tubuh Kristus, karena tidak ada ragi di antara anda. (Mengerti
apa yang sedang Dia bicarakan, Saudara Brown?) Tidak ada ragi di antara anda, hanya
Firman saja, duduk di tempat-tempat di surga, di pintu di mana Dia menaruh namaNya:
Kristus Yesus.

110 Tidak ada ragi di antara anda, yang mendatangkan seluruh kepenuhan KeAllahan
secara tubuh ke antara anda. Tidak dapat melakukannya di zaman Luther, tidak dapat
melakukannya di zaman Wesley, tidak dapat melakukannya di zaman Pentakosta; tetapi
di zaman ketika Anak manusia akan dimanifestasikan, dinyatakan, membawa kembali
gereja  bersama-sama  dengan  seluruh  KeIlahian  Allah  di  antara  umatNya,
memperlihatkan tanda-tanda yang sama yang terlihat, memanifestasikan diriNya seperti
yang dulu Dia lakukan di permulaan itu, ketika Dia dulu dimanifestasikan di bumi dalam
rupa seorang Nabi-Allah. Brrr! Glori! Yang sudah dijanjikan oleh Maleakhi 4, dijanjikan
oleh nas-nas Kitab Suci yang lain. Di manakah anda menyembah? Rumah Allah, duduk
(bentuk yang saat ini).

111 Sekarang, dengan cepat, mari kita periksa dengan secepatnya sekarang, dan kita
akan  masuk  kira-kira  .  .  .  dalam  waktu  sepuluh  menit  kita  akan  pergi,  Tuhan
menghendaki.

Sekarang mari  kita  melihat  beberapa  orang  yang sudah dihidupkan ke  dalam
rumah Allah ini, di zaman mereka.

Henokh! (Dalam sepuluh menit kita akan pergi, jika anda mau bersabar selama
itu.)  Perhatikan,  Henokh adalah Firman Allah yang hidup di  zamannya.  Dia  adalah
seorang nabi.

Seorang nabi adalah pemantul Allah. Berapa banyak yang tahu hal itu? Pemantul
tidak  memantulkan dirinya,  pemantul  bukanlah pantulan.  Harus  ada sesuatu  yang
mengenai pemantul—pemantul itu untuk membuatnya memantul. Jadi seorang nabi
adalah sebuah bejana yang dipilih Allah yang sama sekali tidak dapat memantulkan apa-
apa,  tetapi  dia  ada  di  saluran  yang  langsung  dengan  pantulan  itu,  Allah,  untuk
memantulkan gambar Kristus yang adalah Firman. Nah, tidak ada yang lain yang dapat
melakukannya. Anda adalah sebuah pemantul, itulah alasannya nabi harus memakan
kitab  itu.  Itulah  alasannya  dia  harus  memakan  gulungan  kitab  itu.  Dia  harus
memantulkan Firman itu bagi zaman itu. Anda memahaminya?

112 Perhatikan Henokh, pemantul Allah yang sempurna di dalam pralambang. Ketika
Allah sudah selesai dengan dia, Dia mengubahkannya, membawa dia naik. Mekanik-
mekanik  yang  sudah  dia  pantulkan  menjadi  dinamik-dinamik  dengan  Roh,  dan
membawanya naik.

Hal yang sama di zamannya Elia. Elia, bahkan tulang-tulangnya, di mana pantulan
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itu .  .  .  Pemantul Allah, di  dalam tubuhnya sedang memanifestasikan Firman Allah;
mereka meletakkan orang mati  di  atasnya, dia menjadi  hidup kembali.  Kita adalah
tulang dan dagingNya, sepanjang kita adalah Mempelai Wanita Kristus. Apakah anda
percaya itu? Baiklah. Dia telah mati bagi kita, dan kita mati bagi diri kita dan dikuburkan
di dalam namaNya, sehingga kita bukan lagi dari dunia, tetapi di dalam Dia, di mana
keluarga yang di surga juga dinamai Yesus Kristus. Itu adalah Efesus 1:21. Sebab baik
surga . . . keluarga di surga . . . Dinamai apakah keluarga di surga? Yesus. Dinamai
apakah keluarga di bumi? Yah, itu adalah rumah Allah di mana darah itu berada. Apakah
itu  benar?  Itu  adalah  pintu,  itu  adalah  gerbang,  itu  adalah  tempat  Dia  menaruh
namaNya: Dan Firman menjadi daging dan tinggal di antara kita. Itu adalah Firman
yang sedang memantulkan dan menyalakan zaman yang sedang kita hidupi. Itulah siapa
Dia dulunya, itulah siapa Musa dulunya, itulah siapa Yakub dulunya, itulah siapa mereka
yang  lain  dulunya,  menyalakan  Firman  Allah  itu,  pemantul  di  mana  Allah  dulu
memantulkan  diriNya.  Dan  sampailah  ke  gambar  Allah  yang  sempurna  itu,  Yesus
Kristus, karya agungnya Allah; dipukul sehingga Dia akan mengambil mereka yang lain
sebagai seorang Mempelai Wanita yang sudah memantulkan Dia.

113 Musa ada di dalam Dia. Yosua ada di dalam Dia. Dan jika anda ada di dalam Dia,
anda  sudah  ada  di  dalam  Dia  sebelum  dasar  dunia,  keluarga  Allah.  Anda  sudah
menderita dengan Dia, anda sudah mati bersama dengan Dia, anda pergi ke kayu salib
dengan  Dia,  anda  sudah  bangkit  bersama  dengan  Dia;  dan  sekarang  anda  masih
bersama-sama dengan Dia, duduk di tempat-tempat di surga, memantulkan pesan di
zamannya kepada dunia, Terang dunia. “Kamu adalah terang dunia,” tetapi jika itu
tersembunyi oleh sebuah gantang denominasi, bagaimana mereka akan melihatnya?
Karena adat istiadat anda, anda membuat terang itu menjadi tidak berdampak! Dengan
mencoba .  .  .  Kalian denominasi-denominasi,  mencoba menjauhkan terang itu dari
gereja anda, anda tidak mau masuk, juga anda tidak mau membiarkan mereka masuk.
Amin.

Mari berhenti saja. Astaga, saya sudah menyampaikan terlalu banyak di sini. Kita—
kita dapat melanjutkan . . . Oh, bukan main! Lima menit sudah kita dapatkan.

114 Anda lihat siapa pintu itu? Di  mana Allah menaruh namaNya? Di  dalam Yesus.
Bagaimana anda masuk ke dalam namaNya? Bagaimana anda masuk ke sana? Dengan
dibaptis ke dalam sana! Bagaimana? Oleh air? Oleh Roh! “Satu Tuhan, satu iman, satu
baptisan.” Itu adalah baptisan Roh Kudus.

Baptisan  air  hanya  menempatkan  anda  masuk  ke  dalam persekutuan  dengan
orang-orang,  di  mana  anda  mengakui  bahwa  anda  sudah  menerima  Kristus.  Itu
kebenaran. Tetapi ini adalah baptisan Roh. Saya dapat menyebut nama Yesus ke atas
anda dan membaptis anda, itu tidak membuatnya demikian.

Tetapi ketika sekali saja Roh Kudus benar-benar . . . Firman yang asli masuk ke
dalam anda—Firman, Yesus—maka, saudara, Pesan ini bukan lagi rahasia bagi anda
pada waktu itu. Anda mengetahuinya, saudara, itu semua menyala di hadapan anda.
Haleluya! Terpujilah Tuhan! Amin!

Aku mengasihi Dia, Aku mengasihi Dia

Karena Dia terlebih dahulu mengasihiku

Dan telah membeli keselamatanku . . .

Allah yang mulia, saya berdoa kiranya Engkau akan menyembuhkan orang-orang
ini, Tuhan, dan membuat setiap orang di antara mereka pulih. Di dalam Nama Yesus
Kristus. Amin.

Oh! Kasih!

Oh, sejak, oleh iman Aku melihat

Yang disediakan oleh aliran-aliranMu yang terluka

(dari Karya Agung itu)

Kasih penebusan sudah menjadi temaku,

115 Bagaimana anda bisa . . . ? . . . Allah adalah kasih. “Dia yang mengasihi berasal
dari Allah,” kasih Ilahi yang kudus. Bukan kasih yang kotor; kasih yang murni, bersih
dan kudus, kasih Allah yang adalah Firman. “Hukum-hukumMu aku sembunyikan di



Satu-Satunya Tempat Menyembah yang Disediakan Allah 28

dalam hatiku, agar aku tidak berdosa terhadap Engkau.” Oh, bukan main, itu Daud yang
berseru. Tidakkah Dia mengagumkan? Tidakkah anda mengasihi Dia?

Sekarang, ada sebuah jalan, sebuah jalan yang murni dan kudus, satu-satunya
tempat pertemuan di mana Allah akan menemui anda. Bukan karena anda berkata,
“Allah, sekarang saya seorang Methodis yang baik, saya seorang Baptis yang baik. Saya
seorang Pentakosta yang baik.” Tidak! Karena anda ada di dalam Yesus yang adalah
Firman, bagian Firman yang sedang dimanifestasikan di zaman ini, Pesan zaman ini.
Bukan pesannya Luther, pesannya Wesley, pesannya Pentakosta; tetapi Yesus anda,
pantulan itu, yang telah naik masuk ke sini. Anda tidak dapat kembali kepada hal yang
tadi. Itu menambahkan ragi ke roti anda yang kudus, di mana, “Manusia akan hidup
oleh setiap Firman yang keluar dari mulut Allah, pada musimnya.”

116 O datanglah, Tuhan Yesus, Batu Utama yang agung. Lihatlah terbaring di sana,
debu orang-orang Lutheran itu yang sudah mati di belakang sana di bawah kemartiran.
Lihatlah orang-orang Methodis itu.

Orang-orang Pentakosta itu dan seterusnya, sekarang muncul, keturunan yang
sesungguhnya itu muncul.

Kalian Sidang Jemaat Allah pergi dan berorganisasi, ketika dari hal itu juga Allah
mengeluarkan anda, anda segera berbalik kembali seperti seekor babi ke kubangannya.

Kalian Keesaan, Kesatuan, si tua J.C . . . Sidang Pentakosta Yesus Kristus, satu
bagi kulit berwarna, dan memisahkan diri kalian karena adanya pemisahan. Kalian yang
sudah melakukan hal  itu,  dan kemudian menyatukan diri  kalian  dan menyebutnya
“Kesatuan/United.”  Dan  kemudian  berorganisasi,  dan  bertengkar  dengan  Sidang
Jemaat: “Seperti seekor anjing kembali ke muntahnya.” Jika muntah membuat anjing
sakit sejak mulanya, tidakkah itu akan membuat dia sakit lagi? Ubahlah makanan anda
dari denominasi anda menjadi Firman, dan Hidup dengan Kristus. Malunya anda!

Aku punya Bapa di sana

Aku punya Bapa di sana

Aku punya Bapa di sana

Di sisi yang lain itu.

Suatu hari yang indah nanti aku akan pergi dan melihat Dia,

Suatu hari yang indah nanti aku akan pergi dan melihat Dia,

Suatu hari yang indah nanti aku akan pergi dan melihat Dia,

Di sisi yang lain itu.

Oh, tidakkah itu akan menjadi sebuah pertemuan yang berbahagia,

Tidakkah itu (Firman pergi kepada Firman!) pertemuan,

(Ketika Mempelai Wanita naik, Firman demi Firman.)

. . . . Pertemuan yang berbahagia

Di sisi yang lain itu.

Oh, hari yang cemerlang itu mungkin besok,

hari yang cemerlang itu mungkin besok,

hari yang cemerlang itu mungkin besok,

Di sisi yang lain itu.

Anda berkata, “Anda maksudkan begitu, Saudara Branham?”

117 Ya, tuan! Ketika Lutheran di zaman itu, Wesley di zaman mereka, Pentakosta di
zaman mereka (mereka yang sejati, bukan denominasi-denominasi) . . . orang-orang
Pentakosta, orang yang menambahkan ragi, denominasi mereka, mati. Tetapi Firman
yang benar ini bergerak terus, nah, seperti yang dikatakan Yesus. “Pada hari itu, kamu
akan tahu bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku, dan Aku di dalam kamu
dan kamu di dalam Aku.” Itu semua Firman!

Oh, tidakkah itu akan menjadi sebuah pertemuan . . .

(Ketika anak-anakNya berkumpul di pintu gerbangNya)
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. . . . pertemuan yang berbahagia,

Tidakkah itu akan menjadi sebuah pertemuan yang berbahagia,

Di sisi yang lain itu.

118 Nah, gereja, kita sedang mengajar sekarang. Tetapi, ingat, ketika anda pergi dari
sini, mulailah bergerak keluar dari kulit sekam itu sekarang. Anda akan masuk ke dalam
bulir gandum, tetapi berbaringlah di hadapan matahari. Jangan tambahkan kepada apa
yang sudah saya katakan, jangan buang apa yang sudah saya katakan. Karena, saya
mengucapkan kebenaran sejauh yang saya tahu, seperti  yang telah diberikan Bapa
kepada  saya.  Paham?  Jangan  tambahkan  padanya,  katakan  saja  apa  yang  saya
katakan.

Persoalannya adalah,  beritahu saja  orang-orang untuk  datang mencari  Tuhan
Yesus. Dan kemudian anda sendiri berbaring di hadapanNya, bercinta saja denganNya:
“O Tuhan Yesus, Anak Allah, Aku mengasihimu. Lembutlahlah hatiku, Tuhan. Ambil
semua kenajisan dan kasih akan dunia, dan biarlah aku hidup kudus di hadapanMu di
dunia yang sekarang ini.”

Mari kita tundukkan kepala kita untuk berdoa. Sekarang, mari lihat, sudahkah anda
memilih seseorang untuk menutup doa ini? Atau, saya akan tutup. Sungguh-sungguh
dengan hormat.

119 Allah  yang  mulia,  kami  berterima  kasih  kepadaMu  bahwa  Engkau  sudah
menyediakan makanan rohani kami. Kami berterima kasih kepadaMu, Tuhan, di mana
vitamin Firman menumbuhkan anak-anak Allah. Itu tidak berpengaruh pada karakter
manapun yang lain, hanya kepada anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan Allah.
Jadi kami berterima kasih kepadaMu untuk hal itu, dan kami berdoa, Tuhan, kiranya
kami  akan  beroleh  keuntungan  bersama  dengan  itu,  sehingga  kami  tidak  hanya
berterima kasih kepadaMu. Kami berterima kasih kepadaMu untuk hal itu—tetapi kiranya
kami memakai kekuatan itu untuk mencoba, dengan kasih, meyakinkan orang-orang
untuk percaya kepada Allah kami; yang suka melawan, orang-orang berdosa, para
wanita, dan para pria, pemuda-pemuda, pemudi-pemudi, di zaman ini.

Demi melihat, Tuhan, bahwa kondisi mental, zamannya nervous/gelisah di mana
orang-orang  hidup,  itu  menyebabkan  mereka  hilang  ingatan;  untuk  dengan  tepat
menggenapkan  apa  yang  dikatakan  dan  yang  sudah  dijanjikan  Kitab  Suci,
pemandangan-pemandangan yang sangat  mengerikan  akan datang ke  atas  bumi.;
seperti  belalang-belalang untuk menghantui  wanita-wanita yang memotong rambut
mereka.  Mereka  akan  memiliki  rambut  yang  panjang  seperti  seorang  wanita.  Dan
banyak pemandangan-pemandangan yang mengerikan di mana mereka akan mampu
untuk melihat, Tuhan, di dalam mental itu, kondisi-kondisi yang tidak percaya di mana
mereka ada di dalamnya, dan kemudian berseru-seru kepada batu-batu karang dan
gunung-gunung. Para wanita yang mengasuh anjing-anjing dan kucing-kucing, dan
bukan  membesarkan  anak-anak  untuk  menghormati  Engkau.  Mereka  yang  sudah
Engkau  berikan  anak-anak  dan  mereka  yang  sudah  mengandungnya,  melepaskan
mereka ke jalan-jalan untuk melakukan seperti  yang mereka inginkan. Tidak heran
Engkau sudah berkata, Tuhan, ketika Engkau pergi ke salib, “Pada waktu itu mereka
akan mulai berseru kepada batu-batu karang dan gunung-gunung supaya menimpa
mereka.”

120 Kami melihat semua hal yang lain bergerak ke masa yang ini. Kami melihat Kitab
Suci sedang dibuktikan, dibuktikan. Dan sebagaimana kami melihat itu, Tuhan, Engkau
dengan mata kami sendiri, dimanifestasikan, suatu hari akan ada sebuah pengangkatan
dan kami akan melihat manifestasi dari Firman itu, “Sebab Anak manusia akan datang
dalam awan-awan kemuliaan, dengan malaikat-malaikatNya yang kudus menyertai Dia,
dan kita akan diangkat untuk bertemu Dia di udara.” Itu akan . . . Kami mendengar itu
sekarang, kemudian kami akan melihatnya dengan mata kami.

Kiranya kami didapati ada di dalam Dia, Tuhan, satu-satunya tempat yang telah
disediakan.  Dan Dia  adalah korban itu.  Kami  membawaNya,  apa yang sudah kami
dengar, Yesus kristus, masuk ke rumah Allah dengan baptisan Roh Kudus, melalui nama
Yesus Kristus.  Dan di  situ korban kami diterima dan kami dibawa masuk ke dalam
keluarga itu; karena, yang walaupun tersesat di dunia, kami sudah ditetapkan menjadi
anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan Allah sebelum dasar dunia. Terima kasih
untuk itu, Bapa. Oh, bagaimana bisa seseorang berpaling kepada sesuatu yang seperti
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itu, sedangkan mereka telah menemukan kebenaran, bahwa Allah telah memilih mereka
dari dunia? Ada jutaan orang yang binasa pada hari ketika saya diselamatkan.

121 O Anak Domba yang sedang sekarat,  bagaimana saya pernah berterima kasih
kepadaMu?  Bagaimana  bisa  hati  saya  cukup  bersungguh-sungguh  di  hadapanMu?
Tolonglah saya, Allah yang mulia, untuk hidup dengan benar. Tolonglah jemaat saya
untuk hidup dengan benar. Saya berdoa untuk mereka, setiap orang di antara mereka,
agar Engkau akan . . . Allah, entah bagaimana, saya tidak . . . Saya tidak akan tahu.
Saya tidak tahu bagaimana untuk meminta, Tuhan. Dan mungkin saya bahkan tidak
meminta hal itu dengan cara yang benar, tetapi Engkau mengampuni kebodohan saya,
Tuhan, dan lihat saja hati saya. Saya berdoa kiranya tidak ada seorangpun di antara
mereka yang akan binasa, tidak ada seorangpun di antara mereka, Bapa. Saya klaim
mereka, setiap orang, bagiMu. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.

Aku mengasihi Dia, aku . . .

Dan jika anda mengasihi Dia, anda mengasihi seorang dengan yang lain. Saling
berjabat tanganlah satu dengan yang lain.
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