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(1) Merasa istimewa kembali ke mimbar ini lagi, sesudah sekitar, saya kira, hampir tiga bulan absen. 
Tupai-tupai itu mengalami suatu masa yang sukar, begitu juga saya. Oh, walaupun sudah santai 
sekarang, dan anda merasa lebih seperti masuk ke dalam pelayanan lagi. Dan mengharapkan sekarang 
untuk memulai minggu yang akan datang ini, hari Rabu malam mendatang ini, untuk sebuah kebangunan 
rohani di sini di tabernakel. Dan jika Allah menghendaki, saya agaknya . . . Tuhan sudah menjanjikan 
kepada saya suatu jenis pelayanan yang berbeda dan baru. Dan jika Ia berkenan untuk berbuat 
demikian, saya berharap untuk memulai itu—jenis pelayanan yang seperti itu pada minggu yang akan 
datang ini di sini di tabernakel, sebagai tempat yang pertama.
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(2) Dan kemudian, saya belum memiliki pertemuan-pertemuan yang terjadwal, tetapi hanya Australia 
dan Selandia Baru untuk Januari mendatang. Dan kemudian Saudara Osborn meminta supaya diadakan 
sebuah pertemuan gabungan yang agaknya sudah saya janjikan kepadanya di sini beberapa waktu yang 
lalu di Tulsa, tetapi beberapa waktu kemudian, tetapi kita masih belum pasti dengan itu.

(3) Tentu saja ini bagus, Saudara Jeffreys, demi menjabat tangan anda di belakang sini, dan juga 
demi mendengar anak anda menyanyikan lagu itu, dan anda bermain musik. Saya agaknya menyukai itu, 
ayah dan anak. Tidakkah anda menyukai itu? “Didiklah seorang anak menurut jalan yang patut baginya.” 
Itu benar, Tn. Guenter, anda—anda tahu bahwa itu benar, anda berdua. “Didiklah seorang anak menurut 
jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu.” Dan 
itu benar. Mungkin kadang kala ia akan menyimpang darinya. Paham? Itu—itu akan selalu melekat 
padanya. Pelatihan awal itu dan apa pun yang sudah ia lakukan di dalam didikan itu, itu—itu pasti akan 
melekat padanya. Nah, ini adalah . . .
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(4) Saya bertemu dengan Saudara Jeffreys di sana, dan saya katakan, “Saudara Jeffreys . . .” Saya 
pikir, anda tahu, saya selalu senang untuk melihat salah seorang dari saudara-saudara saya yang 
berkunjung, tetapi malam yang seperti itu bagi seorang saudara yang berkunjung untuk datang! Ini 
adalah malam di mana hanya jemaat yang datang ke tabernakel, tepat sebelum kebangunan rohani ini, 
inilah malamnya . . . Kita ingin memakai malam ini, dan besok pagi, dan besok malam, hanya mengenai 
apa yang kita percayai di sini di tabernakel, untuk—untuk mengulangi hal itu lagi. Kita memiliki beberapa 
kepercayaan yang amat ganjil, sangat aneh, tetapi entah bagaimana atau yang seperti itu kita dapati itu 
ada di dalam Alkitab ini. Kelihatannya itu tepat ada di sini.
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(5) Dan sekarang jika akan ada seorang saudara atau saudari yang asing hadir, yang adalah anggota 
sebuah denominasi tertentu, atau—atau tidak setuju, duduk saja mendengar ini pada malam ini, kami 
ingin anda mengetahui bahwa anda disambut dengan sangat baik. Lihat, anda benar-benar disambut 
sebisa mungkin. Tetapi sekarang saya harap . . . Dan kami membuat ini agak kasar. Jadi jika kelihatannya 
anda tidak setuju dengan itu, yah, sekarang, anda melakukan itu seperti saya melakukannya ketika saya 
sedang makan kue pastei ceri. Dan ketika saya sedang makan pastei ceri, yang adalah kesukaan saya, 
saya selalu, ketika saya . . . Ketika saya makan pastei, jika bijinya tergigit saya, saya tidak membuang 
pasteinya; saya—saya hanya membuang bijinya dan terus makan pasteinya. Jadi, atau seperti makan 
ayam. Nah, anda sekalian suka ayam, paham. Dan ketika anda menggigit tulangnya, anda tidak berhenti, 
anda lewatkan saja tulang itu dan terus memakan ayamnya. Yah, begitulah yang anda lakukan pada 
malam ini, apa yang saya sampaikan di sini; anda hanya . . . ketika anda memakan sesuatu, anda 
berkata, “Nah, saya—saya sungguh tidak . . . saya hanya duduk di sini, di mana Doktrin dari sebuah 
gereja kecil, selama tiga pertemuan yang berikutnya ini. Mereka hanya mengulangi apa—apa yang 
mereka percayai, dan membahas itu kembali.
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(6) Dan satu-satunya cara anda bisa membuat seseorang hampir mempercayaiNya, adalah 
menancapkannya dengan sangat kuat sampai mereka harus mengetahui bahwa Itulah hal yang benar. 
Itulah satu-satunya cara di mana anda bisa membuat itu melekat. Sama seperti sahabat saya, Tn. Wood 
yang sudah bersama-sama dengan saya; jika anda betul-betul menancapkan sebuah paku setengah 
masuk, dan papan itu longgar, angin akan segera meniupnya hingga jatuh, tetapi anda harus 
menancapkannya hingga masuk, membuatnya melekat dengan kuat. Jadi sekarang jika saya membuat ini 
benar-benar kasar pada beberapa tempat di sini, dan kepada anda para pengunjung yang sedang duduk 
pada malam ini, saya—saya tidak mencoba untuk menyingkirkan anda. Saya hanya sedang berusaha 
menancapkannya kepada gereja ini tentang apa yang kami percayai. Semua yang memahami itu dengan 
jelas, katakan, “Amin” [Jemaat berkata, “Amin”—Ed] Baiklah. Itu—itu bagus. Dan sekarang melepaskan ini 
dari tangan saya. Dan kemudian—kemudian . . . Mereka sedang merekamnya, dan sebagainya, sehingga 
kemudian, jika mereka ingin mencari tahu pada waktu itu apa yang benar-benar kita pertahankan, dan di 
atas dasar apa kita berdiri, rekaman-rekaman ini akan memberitahunya. Dan kemudian kita melakukan ini 
dengan sangat sering, karena ada orang-orang baru yang masuk dan—dan kita berjalan terus. Dan 
sekarang kita tidak akan mampu untuk mendiskusikan semua Doktrin gereja, tetapi sebagian darinya saja 
yang ingin kita bahas. Dan sekarang, hari Rabu malam, lebih dulu, mulai . . .
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(7) Nah, hari Senin dan Selasa, saya akan pergi, untuk berdoa, bersiap-siap untuk kebaktian 
kesembuhan. Dan anda bisa menelepon, atau apa pun yang anda inginkan, dan membawa siapa saja 
yang anda inginkan, untuk kebangunan rohani yang akan datang ini. Dan beritahu mereka supaya tidak 
datang tergesa-gesa sekarang, tidak datang, berkata, “Yah, sekarang saya akan berlari masuk dan 
didoakan, pada malam ini. Dan besok malam, itu semua . . .” Jangan anda melakukan itu. Anda masuk dan 
dengarkan sejenak, karena kita ingin memakai waktu kita dan membentangkan Firman itu dengan begitu 
dekat sehingga iblis bahkan tidak akan memiliki sedikit pun ruangan kecil untuk bergerak. Dan kemudian 
ketika anda membiarkan iman anda habis sampai akhir, hingga anda mulai percaya, maka biarkan alam 
bawah sadar anda bertindak, kemudian iman Allah akan menopangnya. Maka anda akan keluar dengan 
baik. Paham?
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Karena, iman anda tidak akan berbuat terlalu banyak. Alam bawah sadar anda harus bergerak di 
dalam tuntunan di mana iman anda sedang bergerak, dan kemudian iman Allah bergerak di belakangnya 
dan menegaskan semuanya itu. Paham? Tetapi itu adalah iman anda, “Oh, ya, saya sudah 
mendapatkannya sekarang juga!” Dan bahkan alam bawah sadar anda, berputar kembali di sini, berkata, 
“Saya bertanya-tanya apakah itu akan bekerja pada saya.” Itu tidak akan langsung mengerjakannya 
pada waktu itu. Paham? Jadi kita menginginkan ini menjadi sebuah kebaktian kesembuhan yang nyata. 
Dan sebelum saya menyuruh siapa pun untuk masuk ke dalam kamar-kamar, dan sebagainya, bagi 
kesembuhan, atau kebaktian-kebaktian yang baru ini, saya ingin agar mereka benar-benar mengerti 
untuk apa mereka masuk ke sana. Jadi ingat saja, dan datang dan kunjungilah kami, dan kami akan 
senang untuk menerima anda.

(8) Nah ingat, sekarang, paginya, kita akan melanjutkan dengan Doktrin gereja. Dan besok malam hal 
yang sama. Nah anda disambut untuk datang, dan siapa saja bisa datang. Kami selalu senang melihat 
siapa saja. Tetapi sekarang ini, malam ini, hanya ditujukan kepada jemaat di tabernakel ini, yang—yang 
dibesarkan di dalam Doktrin ini. Sebab, di ladang, ladang penginjilan, kami hanya membawakan Doktrin-
doktin penginjilan yang benar-benar fundamental dari Kitab Suci. Tetapi di tabernakel ini, kami memiliki 
pemikiran dan kepercayaan kami sendiri, sebagai—sebagai—sebagai sebuah gereja, dan itulah yang akan 
kita bahas, pada malam ini.
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(9) Dan sebelum kita membuka FirmanNya yang diberkati, tidakkah kita bisa menundukkan kepala 
sejenak untuk berdoa?

(10) Allah yang Mahakuasa dan yang berkuasa, yang, sebelum dunia pernah mulai berputar pada 
atomnya yang pertama, Engkau adalah Allah. Engkau tidak berubah sedikit pun. Dan ketika tidak ada lagi 
atom untuk menahannya, dan tidak akan ada lagi dunia yang ditopang, Engkau tetap Allah. Engkaulah 
untuk kekekalan, dan dari kekekalan. Engkau adalah Allah. Engkau tidak pernah memiliki permulaan hari, 
ataupun kesudahan hidup. Engkau akan selalu ada.
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Dan, Bapa, Engkau tidak terbatas, dan kami terbatas, maka kami memohonkan rahmat IlahiMu, Allah, 
menyadari bahwa roh kami ini akan menyatu di dalam Kekekalan, keluar dari unsur waktu ini, masuk ke 
Kekekalan. Oleh karena itu, Tuhan, kami hadir di sini untuk memeriksa keselamatan kami, untuk melihat 
bagaimana kami berdiri di dalam pandangan FirmanMu, dan untuk melihat bagaimana kami didudukkan di 
dalam pengalaman-pengalaman kami. Apakah kami hidup dengan berkenan bagiMu? Apakah roh kami 
memberi kesaksian yang sama dengan RohMu? Dan apakah pengajaran kami memberi kesaksian dengan 
Alkitab ini? Dan, Bapa, kiranya kami menguji keduanya, dengan seksama, di dalam tiga pertemuan 
mendatang ini. Kabulkan itu, Tuhan.

(11) Berkati gembala di sini, para diaken, para trustee, dan semua jemaat, orang-orang yang datang 
ke gereja ini. Sejak saya ada di sini, Tuhan, ada banyak, banyak orang yang bahkan tidak saya ketahui 
namanya, atau dari mana mereka berasal, tetapi saya yakin bahwa Engkau mengetahui mereka semua. 
Dan kami ada di sini untuk satu tujuan itu, pada malam ini, Tuhan, untuk bersekutu di sekeliling Firman 
yang tertulis. Dan berikan kami Roh Kudus di dalam hidup kami, sehingga kami bisa duduk dengan tenang, 
dan dengan sadar, dan di dalam takut akan Allah, dan menguji hidup kami dengan FirmanNya. Kabulkan 
itu, Tuhan.
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(12) Dan di dalam gedung ini, pada malam ini, Tuhan, ada saudara-saudara saya yang berasal dari 
bagian-bagian yang berbeda dari—dari gereja. Dan, Tuhan, saya sangat berterima kasih bahwa mereka 
hadir di sini untuk bersekutu. Mungkin kami tidak setuju terhadap beberapa prinsip doktrin-doktrin kecil. 
Tetapi di dalam satu prinsip yang utama itu, kami berdiri sebagai saudara-saudara yang sudah disatukan 
di dalam suatu barisan. Di mana, ya Allah, kiranya itu menguatkan persekutuan kami, dan kami . . . dan 
ikatan kasih dan kasih karunia Allah turun dengan melimpah atas kami. Sekarang, menyadari, Tuhan, 
bahwa ini merupakan suatu pekerjaan yang terlalu besar untuk dilakukan oleh seorang manusia, karena 
kami sudah mempertimbangkan di sini, pada malam ini, tujuan jiwa-jiwa yang terikat dengan kekekalan. 
Jadi kami berdoa kiranya Roh Kudus akan masuk ke dalam Firman, dan membentangkan Itu, dan 
menjelaskanNya dengan caraNya sendiri, kepada kami, hal-hal yang Ia mau supaya kami ketahui. 
Kabulkan  itu,  Tuhan.  Dan  ketika  tiga  .  .  .  waktu  kebaktian  sudah  selesai,  kiranya  kami  pergi  sebagai
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sebuah gereja yang sudah dikuatkan, sebagai satu kesatuan, untuk menaruh hati dan tujuan kami 
bersama-sama, dengan kawan sewarga kami di dalam Kerajaan Allah, dan bergerak maju seperti yang 
tidak pernah terjadi sebelumnya.

(13) Saya ingin berterima kasih kepadaMu, Tuhan, di sini di hadapan jemaat—dan orang-orang yang 
hadir di sini, di mana sekarang Engkau sudah memberikan beberapa minggu kepada saya istirahat yang 
baik. Saya merasa mantap pada malam ini karena HadiratMu dan berkatMu. Ya Allah, kami berdoa bagi 
saudara di sini, saudara kami yang akan pergi ke luar negeri, jauh masuk ke negeri-negeri yang gelap dan 
kotor itu, di mana hidupnya sendiri dipertaruhkan sebagai target. Ya Tuhan, berkati Saudara kami 
Jeffreys sebagaimana ia pergi, dan anaknya, dan isterinya, dan memberikan kepadanya kemajuan yang 
besar. Kiranya ia membuat lubang-lubang menembus kegelapan sampai Cahaya Injil akan bersinar di 
mana-mana. Dengarlah kami, Bapa, sebab kami menaikkan permohonan ini di dalam Nama Tuhan Yesus, 
AnakNya. Amin.
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(14) Nah, malam ini, pembacaan di Alkitab Scofield kecil saya . . . Saya baru saja melewati 25 tahun 
baru-baru ini. Dan saya masih bisa membacanya, tetapi itu semakin buram, jadi saya membelikan 
sepasang kacamata baca bagi saya bila saya belajar, dan saya akan melihat bagaimana itu bekerja pada 
malam ini, untuk pertama kalinya.
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Sekarang saya memiliki subyek-subyek, seperti ini, yaitu, “Haruskah Gereja . . .” Oh, banyak hal, jika 
kita bisa mendapatkannya. Salah satu darinya, “Kenapa kita disebut Gereja? Kenapa kita bukan sebuah 
denominasi? Kenapa—kenapa kita percaya dengan keamanan Kekal terhadap jiwa orang percaya? Kenapa 
kita menghukum para pengkhotbah wanita? Kenapa kita membaptis dengan cara dibenamkan? Dan 
akankah Gereja masuk ke Tribulasi?” Dan banyak dari subyek-subyek itu di sini, saya kira saya memiliki 15 
atau 18 darinya, untuk beberapa malam yang berikutnya.

(15) Jadi saya berpikir pada malam ini untuk memulai, untuk memulai, sepertinya Tuhan menaruh di 
dalam hati saya hanya untuk subyek ini, yang . . . Kenapa Kita Bukan Sebuah Denominasi? Alasan 
bahwa . . . Nah, kita tidak menentang orang-orang lain yang berdenominasi. Kita tidak menentang 
mereka, tetapi saya ingin menjelaskan mengapa kita tidak pernah masuk dengan denominasi mana pun. 
Saya dulu ditahbiskan di sebuah gereja Baptis kecil, seperti yang anda tahu. Dan Baptis bukanlah sebuah 
denominasi, dulu, sebelum yang sekarang ini, dan sekarang ia sudah menjadi denominasi sama seperti 
mereka yang lain. Tetapi, alasannya kita tidak pernah menjadi sebuah denominasi . . .
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(16) Sekarang, kita adalah sebuah organisasi. Kita adalah sebuah organisasi, yang tercatat di sini di
—di pengadilan, sebagai sebuah organisasi, sekelompok orang yang sudah diorganisasikan bersama-sama 
untuk menyembah Kristus, tetapi kita tidak di dalam sebuah denominasi. Tidak seorang pun yang akan 
mendominasi atas kita. Anda mengerti? Ini bukan sebuah denominasi. Ini—ini hanyalah sebuah organisasi, 
sebuah persekutuan di antara orang-orang percaya Kristen. Orang-orang datang ke gereja ini. Dan ini 
menjadi gereja rumah mereka jika mereka ingin datang, sepanjang mereka hidup.
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(17) Dan mereka bisa datang ke sini dan tidak setuju dengan semua yang kita khotbahkan. Itu 
sungguh tidak apa-apa. Anda tetap, sepanjang anda adalah seorang Kristen, anda sudah memiliki 
persekutuan, dan suatu sambutan diberikan sama seperti mereka yang lain. Paham? Jika saya katakan 
saya percaya baptisan dengan ditenggelamkan oleh air, dan anda percaya dengan percik, dan tetap 
tinggal dengan itu, kita akan tetap sama seperti kita dulu jika kita berdua setuju. Kita mungkin tidak 
mampu untuk melihat mata dengan mata. Tetapi sepanjang anda adalah seorang saudara atau saudari 
Kristen, anda sangat disambut, paham, setiap orang.
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(18) Jadi kita tidak memiliki denominasi sama sekali, karena saya berpikir bahwa denominasi 
memisahkan persaudaraan. Sebagian dari mereka berkata, “Yah, kita tidak ada urusannya dengan 
kebangunan rohani itu. Itu adalah kebangunan rohani Methodis.” “Yah, itu adalah Baptis. Kita tidak punya 
. . . Kita adalah Methodis. Kita tidak punya urusan apa-apa dengan itu.” Saudara, jika Kristus ada di 
dalam itu, kita punya—kita betul-betul punya urusan dengan itu. Kita harus menempatkan . . . Ini—ini 
adalah tubuh Kristus yang sedang—sedang menderita. Dan saya melihat begitu banyak hal yang seperti 
itu di berbagai negeri di masa ini, bagaimana bahwa kita memiliki . . . Nah, Kristus tidak pernah sekali pun 
mengorganisasikan sebuah gereja denominasi. Nah, biarlah itu benar-benar dipastikan.
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(19) Nah, sekarang, saya akan meminta anda besok malam, jika ada dari hal-hal ini yang ingin anda 
ketahui, seperti beberapa sejarah yang sedang saya kutip, atau sesuatu yang lain. Saya tidak punya 
waktu untuk membahas itu sampai selesai, saya tidak akan masuk ke subyek yang lain, karena anda bisa 
menghabiskan berminggu-minggu pada subyek yang sama itu. Tetapi jika anda ingin tahu tempatnya, apa 
pun itu, tanyakan saja kepada saya, dan taruh saja itu di sini di—di atas meja, dan saya akan 
menjawabnya bagi anda.
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(20) Nah, denominasi yang paling tua, dan gereja denominasi yang pertama yang pernah kita miliki, 
adalah gereja Katholik. Dan itu dulu diorganisasikan 300 sekian tahun sesudah kematian rasul yang 
terakhir. Dan itu benar. Anda temukan itu di Bapa-bapa Nicaea mula-mula, dan anda peroleh itu di dalam
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tulisan-tulisan Josephus, dan, oh, banyak dari—dari sejarawan besar. Paham? Dan sejauh di dalam . . . 
salah satu dari zaman-zaman gereja itu, terus sampai kematian rasul yang terakhir, dan 300 tahun di sisi 
yang lain dari para rasul, tidak ada gereja-gereja denominasi. Dan Katholik adalah denominasi yang 
pertama dari sebuah gereja.

(21) Dan gereja Protestan adalah denominasi-denominasi yang sudah menarik diri ke luar dari sebuah 
denominasi. Reformasi yang pertama muncul adalah Luther; sesudah Luther tampillah Zwingli; sesudah 
Zwingli tampillah Calvin, dan terus seperti itu. Dan sampai dengan kebangunan rohani Wesley, dan terus 
sampai ke Alexander Campbell, John Smith, dan siapa lagi, paham, terus. Dan kegerakan yang terakhir 
yang kita miliki sampai sekarang adalah fase yang berbeda dari zaman Pentakosta.

(22) Dan saya percaya bahwa Allah sudah berurusan di tiap-tiap zaman. Tetapi pernahkah anda 
memperhatikan itu, setiap kali sebuah gereja pernah gagal, dan segera sesudah mereka berdenominasi 
mereka mulai gagal tepat pada saat itu juga? Dan kapan pun mereka gagal, Allah tidak pernah 
membangkitkan gereja itu lagi. Itu langsung menuju benihnya. Nah anda hanya . . . Jika anda ingin tahu 
sejarah tentang itu, kita—kita bisa membuatnya, di—di mana tidak ada gereja, tidak pernah di dalam 
sejarah gereja-gereja, ada sebuah denominasi yang sudah pernah jatuh yang pernah bangkit kembali. 
Baptis, Methodis, Presbiterian, Lutheran, dan entah apa pun itu mungkin, ketika mereka jatuh, mereka 
selesai. Nah, itu benar. Sekarang, ini, saya—saya memberitahu anda sekarang, kenakan jaket-jaket, 
karena kita akan membuat ini melekat. Paham? Tidak pernah ada, sekali pun, ketika seseorang keluar 
sebagai seorang individu dan mengorganisasikan sebuah gereja, itu mulai.
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(23) Allah berurusan dengan individu, bukan dengan denominasi. Tidak pernah di zaman mana pun 
Allah berurusan dengan sebuah denominasi. Ia sudah selalu berurusan dengan seorang individu. Di 
Perjanjian Lama, Ia berurusan dengan individu. Di Perjanjian Baru, Ia berurusan dengan individu. Di zaman 
mana pun, Ia sudah selalu berurusan dengan individu-individu, dan bukan denominasi-denominasi. Jadi, 
oleh karena itu, jika Allah tidak ada di dalam denominasi, apa gunanya bagi saya untuk berurusan dengan 
itu sebagai sebuah denominasi? Nah, saya tidak sedang berbicara mengenai orang-orang yang ada di 
dalam denominasi itu; saya sedang berbicara tentang denominasi itu sendiri, karena umat Allah ada di 
dalan denominasi-denominasi itu.
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(24) Nah, Allah tidak pernah membiarkan sesuatu terjadi jikalau Ia tidak memberikan sebuah 
peringatan untuk itu. Saya tidak percaya bahwa ada sesuatu yang . . .
20

(25) Sekarang, seperti kita memiliki persoalan yang timbul, di gereja-gereja, seperti yang kita miliki 
baru-baru ini tentang darah dan minyak, dan sebagainya. Dan anda tahu surat “Saudara Branham yang 
terkasih”, dan sebagainya. Tetapi alasannya saya menentang hal itu, karena itu tidak ada di dalam 
Firman. Dan itulah alasannya saya menentang denominasi, karena itu tidak ada di dalam Firman. Dan itu 
harus memiliki sesuatu untuk melandaskan iman kita di atasnya. Dan jika kita tidak bisa melandaskan itu 
di atas suatu denominasi, kita harus melandaskan itu di atas Firman Allah. Sebab Itulah satu-satunya 
pondasi, yaitu Firman Allah.

(26) Dan kemudian jika Firman Allah tidak berbicara tentang sebuah denominasi, tetapi berbicara 
menentang denominasi, maka kita harus berbicara sesuai dengan Firman. Tidak peduli apa yang 
dikatakan bishop, apa yang dikatakan seseorang, apa yang dipikirkan seseorang, apa yang dikatakan 
orang baik, apa yang dikatakan siapa pun, jika itu tidak sesuai dengan Firman Allah, maka itu salah. 
Paham? Itu harus; Firman harus menjadi hal yang terakhir. Firman Allah harus menjadi amin yang terakhir.

21

(27) Sekarang ingat, saya tidak sedang membuat siapa pun untuk keluar dari Kekristenan (anda 
mengerti itu) di dalam denominasi-denominasi. Ada puluhan ribu jiwa yang mulia di dalam semua 
denominasi itu, yang adalah anak-anak Allah. Tetapi untuk memisahkan mereka dan memencilkan mereka, 
saya menentang itu. Dan Firman Allah menentang itu.

(28) Dan saya percaya bahwa tidak ada sebuah isme yang ada di negeri pada hari ini, tidak ada 
sebuah isme yang pernah ada di negeri, selain apa yang dulu dinubuatkan melalui Firman Allah akan 
datang. Saya percaya bahwa Firman Allah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan, tepat di sini 
di dalam Firman. Dari . . . permulaan kita sampai akhirnya, itu ditemukan tepat di dalam Firman Allah. Dan 
kemudian saya—saya percaya bahwa jika itu ada di dalam Firman Allah, maka kita seharusnya . . . Itu 
menubuatkannya. Dan Firman Allah adalah sebuah peringatan.

22

(29) Nah, anda tidak membaca Firman Allah seperti anda membaca surat kabar. Anda membaca 
Firman Allah oleh Roh Kudus, paham, karena Roh Kudus sendiri berbicara melalui Kristus. Kristus bersyukur 
kepada Allah di mana Ia sudah menyembunyikan hal-hal ini dari mata orang pintar dan bijaksana, dan 
mau menyatakannya kepada bayi-bayi yang mau belajar. Jadi, anda lihat, tidak ada jalannya dengan 
pernah berpendidikan; tidak ada jalannya dengan pernah berdenominasi. Hanya ada satu cara untuk bisa 
benar, yaitu, dipimpin oleh Roh Allah. Dan pengalaman itu yang anda miliki harus cocok dengan Firman ini. 
Paham? Maka anda memperolehnya. Paham?

23



5Kenapa Kita Bukan Sebuah Denominasi?

(30) Seperti ketika kita turun ke sini dalam beberapa menit sekarang, kita sedang berurusan dengan 
orang-orang yang—yang . . . Sebagian dari mereka adalah Kalvinis yang radikal, sebagian dari mereka 
adalah Armenian yang radikal, dan—dan sekte-sekte yang berbeda. Nah, selalu ada, tidak soal setipis 
apa anda mengirisnya, ia memiliki dua sisi padanya. Itu benar sekali. Dan keduanya memiliki poin-poin 
yang diperdebatkan. Tetapi, persoalannya adalah, di manakah terletak Kebenarannya? Itulah tempat 
yang sedang kami tuju, di mana kami berpikir, oleh kasih karunia Allah, kami memperlihatkan kepada anda 
kebenaran tentang itu. Nah mari kita mengambil . . . dan di sinilah saya sudah menuliskan sebagian dari 
doktrin-doktrin gereja ini.

24

(31) Mari buka di dalam Alkitab anda, dalam beberapa menit, anda semuanya sekarang. Dan mari kita 
menuju Wahyu, pasal 1; atau Wahyu, pasal 17, untuk memulai. Dan mari kita mulai membaca dan mencari 
tahu sekarang di manakah gereja-gereja ini mulai, dan apa—apa yang memulainya. Nah, Alkitab sudah 
memperingatkan segala sesuatunya terlebih dahulu. Itu sudah memperingatkan zaman yang kita—sedang 
kita hidupi. Dan sekarang, Wahyu pasal 17, jika anda mau. Saya katakan 13, saya tidak maksudkan itu, 
itu ada . . . Kita juga akan masuk ke situ nanti, itu adalah nubuatan tentang Amerika Serikat. Tetapi 
dengarkan dengan seksama sekarang.

25

Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat, yang membawa ketujuh cawan itu dan 
berkata kepadaku: “Mari ke sini, aku akan menunjukkan . . . kepadamu putusan atas 
pelacur besar, yang duduk di tempat yang banyak airnya.

(32) Sekarang ingat, ini terdengar misterius. Nah wanita pelacur ini . . . Sekarang, jika kita hendak 
mengajarkan ini, anda harus terlebih dahulu mencari tahu apa artinya simbol-simbol ini. Nah, seorang 
wanita, di dalam Alkitab, menggambarkan “gereja.” Berapa banyak yang tahu hal itu, bahwa kita adalah 
seorang Mempelai Wanita? Gereja adalah seorang Mempelai Wanita.

(33) “Mari ke sini dan aku akan menunjukkan kepadamu putusan itu.” Nah, akan ada sebuah 
penghakiman yang diucapkan kepada pelacur besar itu, wanita najis yang duduk di atas tempat yang 
banyak airnya. Nah, wanita menyimbolkan sebuah “gereja,” dan air menyimbolkan “orang-orang.” 
Sekarang, jika anda akan memperhatikannya, juga lihatlah ayat 15 selagi anda ada di situ, ayat 15, pasal 
yang sama.

26

Lalu ia berkata kepadaku: “Semua air yang telah kaulihat, di mana wanita pelacur itu 
duduk, adalah bangsa-bangsa . . . rakyat banyak . . . kaum dan bahasa. (Paham)

(34) Nah, gereja yang besar ini, wanita yang besar ini, sekarang ingat dia adalah seorang wanita 
pelacur. Dan jika wanita menggambarkan gereja, (dan Gereja Kristus adalah seorang Mempelai Wanita, 
seorang Mempelai Wanita yang suci), maka yang di sini adalah seorang wanita yang tidak suci. Maka itu 
akan merupakan seorang mempelai wanita yang pura-pura, yang tidak suci. Paham? Nah, dan apakah 
yang dia lakukan? “Dia duduk di atas,” atau, ada di atas, artinya, “memiliki pemerintahan di atas banyak 
air.” Dengan kata lain, dia memiliki kuasa di seluruh bangsa dan bahasa dan orang-orang. Dia adalah 
seorang yang besar, wanita ini.

 dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, . . .27 Nah,

(35) “Sebab raja-raja di bumi telah berbuat cabul,” orang-orang kaya, orang-orang besar telah 
berbuat cabul. Bagaimana anda berbuat, bagaimana seorang raja berbuat cabul dengan sebuah gereja? 
Itu adalah percabulan rohani. Rohani! Apakah percabulan? Itu adalah, yah, itu seperti seorang wanita 
yang hidup tidak setia kepada suaminya. Dia hidup dengan laki-laki lain padahal dia memiliki seorang 
suami. Dan lantas gereja ini sedang—sedang berpura-pura menjadi Mempelai Wanita Kristus, sementara 
dia sedang berbuat cabul dengan raja-raja dunia ini, dengan hidupnya yang najis, pengakuannya yang 
najis. Oh, Ini dalam dan Ini kaya. Saya sungguh mengasihi Firman. Sekarang perhatikan.

. . . Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah 
mabuk oleh anggur percabulannya.

28

(36) Anggurnya adalah apa yang sedang dia berikan, rangsangannya, “Kita adalah Gereja! Kitalah 
orang-orang yang sudah memilikinya.” Paham? Nah, gambarkan saja itu di dalam pikiran anda sekarang. 
Baiklah. “Jadi dia membawa . . .”

(37) Nah, malaikat itu dulu memberitahu Yohanes, “Aku akan menunjukkan kepadamu putusan yang 
akan terjadi kepada gereja yang besar ini.” Sekarang perhatikan.

Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun. Dan aku melihat seorang perempuan duduk 
di atas seekor binatang yang berwarna kirmizi, . . .

(38) Kirmizi, di dalam Alkitab, menggambarkan “ningrat.” Warna kirmizi artinya “merah.” Dan binatang 
menggambarkan “kekuatan.”
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Apakah anda memperhatikan, binatang yang keluar dari laut, yang ada di Wahyu 13. Dan ketika anda 
melihat binatang yang keluar dari laut, itu artinya bahwa kekuatan ini sedang bangkit dari antara orang-
orang.

Tetapi di Wahyu 13, ketika anak domba ini tampil, ia keluar dari bumi, tidak ada orang-orang, Amerika 
Serikat. Tetapi kemudian, sesudahnya, ia memiliki dua tanduk kecil, kekuatan sipil dan gerejawi. Dan 
kemudian ia menerima kuasa, dan berbicara seperti yang dilakukan naga itu di hadapannya. Jadi anda 
harus menandai itu, kita sedang menuju sebuah penganiayaan agamawi dengan hal-hal yang sama 
seperti yang mereka lakukan dulu di masa penyembahan berhala Roma bertahun-tahun yang lalu, sebab 
itu adalah DEMIKIANLAH FIRMAN TUHAN.

Nah perhatikan itu, “Duduk di atas seekor binatang, sebuah kekuatan.”

(39) Apakah anda perhatikan Ribka? Ketika Eliezer menemukan dia, itu adalah pada waktu senja, dan 
dia sudah memberi minum unta-unta itu. Karena, Eliezer berkata, “Jika anak dara yang datang dan 
memberi unta-unta ini minum, itu akan merupakan . . . dan memberikan aku minum, itu akan merupakan 
seorang yang sudah Engkau pilih, Tuhan, untuk menjadi mempelai wanita hambaMu, Ishak.” Dan 
sementara ia masih berdoa, Ribka datang dan mengambil air dan memberikan dia minum, dan memberi 
unta-unta itu minum. Perhatikan, unta adalah seekor binatang. Dan binatang yang sama itu yang dulu 
dia beri minum, adalah binatang yang membawanya kepada mempelainya, Ishak.

29

(40) Dan di zaman ini, kuasa Roh Kudus, yang sedang diberi minum dan disembah oleh Gereja, itu 
jugalah Hal yang akan membawaNya dari bumi ini, untuk menemui Mempelai itu. Tentu, Ishak ada di luar 
di padang, pada waktu senja. Kita tidak menemui Tuhan di dalam kemuliaan. Efesus, pasal 5, berkata 
bahwa kita akan menemui Dia di udara. Oh, itu membuat Methodis bersiap-siap untuk bersorak. 
Renungkan itu. Paham? Tuhan . . .

30

Ishak sudah keluar dari rumah bapanya, dan berada di luar di padang ketika ia melihat Ribka datang 
di atas unta itu. Dan dia mencintainya, pada pandangan pertama, dan melompat dari unta itu, dan berlari 
menyongsong dia. Itu benar. Di situlah di mana kita bertemu dengan Tuhan. Dan unta itu juga yang dia 
beri minum, membawa dia kepada suaminya.

Dan Kuasa itu juga yang sedang disembah oleh Gereja, yang disebut dunia ini fanatisme, yang 
sedang disembah Gereja, akan merupakan kuasa yang sama yang akan membawa Gereja naik ke udara, 
“Untuk bertemu dengan Tuhan di udara.” Roh Kudus! Paham? Begitulah . . .

Dan, perhatikan, Ribka adalah seorang perawan.

(41) Dan wanita ini adalah seorang pelacur, yang sedang kita bicarakan di sini. Nah, anda mengerti 
apakah kuasa itu sekarang? Kuasa, apa yang menjadi alatnya, binatang itu. Dia mengenakan kirmizi. Nah, 
jenis binatang seperti apakah itu nantinya? Kirmizi, itu merupakan sebuah kuasa yang “kaya” nantinya. 
Jenis gereja seperti apa dia ini jadinya sekarang? Dia adalah sebuah gereja yang kaya, dan dia adalah 
sebuah gereja yang besar, dan dia adalah sebuah gereja yang berkuasa, dan pengaruhnya menyapu 
orang banyak dan bangsa-bangsa. Dan raja-raja di bumi sudah melakukan percabulan rohani dengannya, 
itu adalah manusia-manusia besar yang ada di bumi. Sekarang kita akan mencari tahu siapakah dia, 
sebentar saja, dan mencari tahu tentang denominasi-denominasi ini.

31

Dan perempuan itu memakai kain ungu . . .  . . . memakai kain ungu dan kain 
kirmizi . . . yang dihiasi dengan emas, permata . . . mutiara, dan di tangannya ada suatu 
cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya.

(rajani),

(42) Apakah yang dia pegang di tangannya? Doktrinnya, apa yang sedang dia tawarkan kepada 
orang-orang, “Kita adalah Gereja. Kita adalah ini.” Dan dia sudah membuat raja-raja di bumi mabuk 
dengan dia, seperti itu. “Kita adalah ini. Kita adalah kekuatan yang besar! Kita menyapu setiap bangsa. 
Kita adalah gereja terbesar yang ada. Ayo, minumlah . . . Sini, tuangkanlah itu sedikit. Kamu ambillah. 
Kamu ambillah.” Begitulah, paham. Dan dia memegang sebuah cawan di tangannya. Perhatikan.

Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmizi . . . yang dihiasi dengan emas, 
permata dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala 
kekejian dan kenajisan percabulannya.

32

(43) Sekarang, sahabat-sahabat, kita tidak sedang membaca sebuah surat kabar harian. Kita sedang 
membaca Firman Allah yang kekal dan yang diberkati. Seluruh langit dan bumi akan berlalu, tetapi Firman 
itu akan tetap. Itu benar.

Dan pada dahinya tertulis suatu nama, tertulis suatu nama, tepatnya, MISTERI, BABEL 
BESAR, IBU DARI WANITA-WANITA PELACUR, KEKEJIAN DI BUMI.

(44) Nah, di sini pada waktu yang lalu, saya pikir bukan di gereja ini, tetapi saya berkhotbah tentang33
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sebuah subyek, Tulisan Tangan Di Dinding, dan menyampaikan tentang kedudukan Babel menurut 
sejarah. Nah, setiap isme yang pernah muncul, setiap agama dan setiap isme yang ada di dunia pada 
hari ini, dulu dimulai di Kejadian. Nah, jika anda mau mengambil buku Hislop tentang Dua Babel, jika anda 
mau menelusurinya di dalam sejarah, atau beberapa dari buku-buku yang bagus itu, anda bahkan bisa 
menemukan setiap isme yang ingin anda temukan. Saya akan membawa anda kembali ke sana sejenak, 
tentang para pengkhotbah wanita, paham, dan memperlihatkan kepada anda dari mana tepatnya itu 
dimulai, paham, kembali di Kejadian. Dan mengenai hal-hal yang berbeda ini, bagaimana mereka muncul 
dari Kejadian. Kejadian [Genesis] artinya “permulaan.” Berapa banyak yang tahu bahwa itu benar? 
Kejadian adalah permulaan. Jadi, segala sesuatu yang ada, harus memiliki sebuah permulaan.

(45) Ketika saya melihat sebatang pohon . . . Saya sudah ada di hutan selama beberapa, 3, sekitar 
2 bulan. Saya melihat sebatang pohon, betapa indahnya itu. Saya melihatnya, itu turun ke bawah; yang 
lain muncul di tempatnya, kehidupan yang terus menerus. Dan saya merenungkan itu. Tetapi di suatu 
tempat di mana pohon memiliki sebuah permulaan. Ia pasti memiliki sebuah permulaan. Dan satu-satunya 
cara itu bisa ditetapkan menjadi sebatang pohon, atau menjadi sebatang pohon ek, atau pohon beech, 
atau pohon poplar, atau pohon palem, atau apa pun itu, harus ada seorang master Kecerdasan di 
baliknya. Atau jika hanya ada satu, sebatang pohon ek, segala sesuatu yang ada di dunia semuanya 
sudah menjadi pohon ek. Tetapi Sesuatu, master Kecerdasan yang agung harus mengaturnya.

34

Terpujilah NamaNya yang kudus! Ialah Seorang yang mengatur bulan dan bintang-bintang di dalam 
sistem tata surya. Ia mengatur segala sesuatunya pada tempatnya. Dan Ia akan menempatkan 
gerejaNya pada aturannya. Ia akan berbelok seperti yang Ia inginkan supaya Dia berbelok; timur, barat, 
utara atau selatan, atau apa pun itu, ketika kita bisa membuat ide-ide denominasi ini keluar dari pikiran 
kita dan melemparkan diri kita sepenuhnya ke dalam Kalvari. Ia akan mengaturnya pada tempatnya, jika 
kita mau menundukkan diri seperti pohon-pohon itu dan ciptaanNya yang lain. Anda tidak pernah melihat 
bulan berkata, “Aku tidak akan bersinar pada malam ini. Salah satu dari kalian bintang-bintang bersinarlah 
menggantikanku.” Tetapi kita, tidak, kita berbeda, anda paham.

(46) Sekarang, Babel, perhatikan bagaimana Babel tampil. Ia tampil di awal Alkitab. Ia tampil di 
pertengahan Alkitab. Dan ia tampil di akhir Alkitab. Nah, ada sesuatu. Nah, itu dimulai dengan Nimrod. 
Nimrod dulu mendirikan Babel di lembah Sinear, tepat di antara Sungai Tigris dan Efrat. Dan Efrat 
melintasinya. Dan—dan bagaimana bahwa setiap jalan, yang melewati seluruh negeri itu, langsung 
menuju Babel. Dan masing-masing dari pintu-pintu gerbang itu kira-kira 200 kaki lebarnya, gerbang-
gerbang itu terbuat dari tembaga. Dan ketika anda masuk ke kota Babel, setiap jalan langsung menuju 
takhta.

35

(47) Nah, anda bisa pergi ke Roma, pada hari ini, dan setiap jalan akan menuju Roma. Dan ada 
seorang perawan Maria kecil yang duduk di setiap sudut, di belokan jalan, dengan seorang bayi Kristus di 
tangannya, sebagai penunjuk jalan ke Roma. Paham? Ia muncul di permulaan Alkitab; ia muncul di 
pertengahan Alkitab; dan di sini ia ada di akhir Alkitab.

36

Nah, saya hanya mau membacakan terus, sebentar saja, sehingga anda memperoleh latar belakang 
mengenai ini. Paham? Baiklah. “Dan aku melihat perempuan,” sekarang perhatikan, “gereja.” Ketika anda 
melihat wanita, pikirkan saja “gereja.” Paham?

. . . aku melihat perempuan itu mabuk dengan darah orang-orang kudus, . . .

(48) Nah, dari mana kata “orang kudus” berasal? Kata orang kudus berasal dari “seorang yang 
dikuduskan,” atau “seorang yang disucikan,” yang dikuduskan. Baiklah.

. . . Aku melihat dia minum dengan darah orang-orang kudus, . . .37

(49) Sekarang, jika wanita ini adalah gereja, dia sudah menganiaya orang-orang kudus. Dan dia 
adalah gereja terbesar. Dia memiliki kuasa atas seluruh bumi. Dia ada di atas tempat yang banyak airnya. 
Dan dia . . . Raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengannya. Yah, siapakah dia? Sepertinya sebuah 
misteri. Sekarang Roh akan . . . Anda tahu, semestinya ada sembilan karunia rohani di dalam gereja; 
untuk hikmat, dan yang satu untuk pengertian, dan yang satu untuk kesembuhan, dan yang satu untuk 
yang seterusnya.

. . . darah para martir Yesus . . .

(50) Kelihatannya mereka tidak terlalu peduli dengan apa yang Yesus katakan. Hanya apa yang 
dikatakan gereja. Itu benar. Dan itu juga benar.

. . . dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran.38

(51) “Aku sangat heran. Aku . . . Itu adalah suatu hal yang mengherankan tentang wanita ini, 
betapa aku heran bagaimana dia . . .” Sekarang biarlah saya mengambil tempat Yohanes dan mencoba 
membuka itu sedikit, paham. Yohanes katakan,  “Di  situlah  dia  duduk.  Dia  berpura-pura  sebagai  sebuah
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gereja Kristen. Dia memiliki semua akses kepada uang dunia. Dia mendapati raja-raja bumi ini ada di 
kakinya. Dia adalah sesuatu yang kaya dan penuh warna, dan kok bisa dia mabuk dengan para martir 
Yesus? Kok bisa dia menganiaya orang-orang kudus? Kok bisa dia membunuh para martir Kristus itu? Dan 
meskipun demikian dia sendiri mengklaim sebagai seorang Kristen, sebuah gereja Kristen?”

Sekarang, perhatikan.39

Lalu kata malaikat itu kepadaku: “Mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan 
kepadamu rahasia perempuan itu, dan rahasia binatang yang memikulnya, binatang yang . . 
. berkepala tujuh dan bertanduk sepuluh itu.

(52) Nah, ini hanyalah sebuah pembacaan biasa di sini sekarang. Anda tangkap ini. Ini akan sangat 
mudah.

Adapun binatang yang telah kaulihat itu, telah ada, namun tidak ada, ia akan turun dari—
muncul dari lubang yang tidak berdasar, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka 
yang diam di bumi, yaitu nama-namanya yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak 
dunia dijadikan, akan heran, apabila mereka melihat . . . ketika mereka—ketika mereka 
melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul lagi.

(53) Nah, sekarang, ini pasti mencubit, jadi inilah dia. Ia katakan, sekarang perhatikan, bahwa, 
“Ketika semua,” bukan hanya sedikit, tetapi, “semua yang diam di muka bumi akan heran.” Mereka semua 
akan heran. Seluruh dunia akan heran dengan wanita ini. Hanya ada satu kelompok yang tidak akan 
heran dengannya, dan itu adalah mereka yang nama-namanya tertulis di dalam Kitab Kehidupan Anak 
Domba.

(54) Nah, sebaiknya saya menekankan ini tepat di sini, karena kita akan masuk ke situ dalam 
beberapa menit. Paham? Kapankah nama-nama mereka ditempatkan di dalam Kitab Kehidupan Anak 
Domba? Sejak (kapan?) Kebangunan rohani yang terakhir kali mereka hadiri? Malam ketika mereka pergi 
ke altar? Malam ketika mereka bergabung dengan gereja? Saya tidak sedang mencoba menyakiti anda. 
Tetapi, saya sedang memberitahu anda, Alkitab katakan, “Nama-nama mereka sudah ditempatkan di 
dalam Kitab Kehidupan Anak Domba sejak dasar dunia.” Tepat sekali! Ketika Allah, sejak semula, telah 
melihat bahwa Ia akan mengutus AnakNya, dan Ia akan menggantikan tempat orang-orang berdosa, 
ketika Darah Anak Allah dicurahkan. Alkitab katakan DarahNya sudah dicurahkan sebelum dasar dunia. 
Berapa banyak yang tahu bahwa Alkitab berkata demikian, bahwa, “Darah Kristus dicurahkan sebelum 
dasar dunia”? Ketika Darah itu dicurahkan, setiap anggota dari Tubuh itu, yang nama-namanya sudah 
dituliskan dengan Darah itu, di Kitab Kehidupan Anak Domba, sejak dasar dunia. Apakah yang begitu anda 
takutkan? Oh, saudara. Itu membuka pintu-pintu itu, bukankah begitu?

40

(55) Yah, sekarang, mari kita baca saja ini di sini, dan melihat apakah yang dikatakan benar. Paham? 
“Dan malaikat itu berkata kepadaku, 'Oleh karena itu . . .'” Saya percaya itu adalah ayat 8,
41

“Adapun binatang yang telah kaulihat itu, . . .” Baiklah. Itu dia.

Binatang yang telah kaulihat itu telah ada, namun tidak ada, ia akan muncul dari lubang 
yang tidak berdasar . . .

Nah, kita sedang kembali ke situ, tetapi saya ingin mendapatkan yang lain ini, karena kita akan 
mendapatkan itu.

. . . dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka 
yang nama-namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan . . .

(56) “Akan ada sekumpulan orang di bumi,” dengan kata lain, “yang akan disesatkan,” sebab dia 
menyesatkan mereka. Dan hanya ada satu kelompok yang tidak akan disesatkan, dan itu adalah orang 
yang namanya sudah dituliskan di dalam Kitab Kehidupan sejak dasar dunia. Kita akan masuk ke situ 
sebentar lagi.

(57) Sekarang perhatikan wanita itu, gereja, dia adalah “Misteri Babel.” Kita melihat dia muncul oleh 
Nimrod. Apakah dulu tujuannya Nimrod? Nimrod mendirikan sebuah kota dan menyuruh semua kota-kota 
yang lain untuk membayar upeti ke kota ini. Bisakah kita melihat suatu hal yang seperti itu di zaman ini? 
Apakah ada tempat yang seperti itu di zaman ini? Adakah sebuah gereja yang berkuasa atas semua 
bangsa di dunia? Tentu saja. Adakah sebuah tempat di zaman ini yang membuat semua bangsa 
membayar upeti kepadanya? Adakah sebuah tempat seperti itu?

42

Mari kita lanjutkan dan membaca yang selanjutnya dari yang ini, sedikit saja, sehingga anda akan 
mendapatkan seluruh gambarnya. Baiklah.

. . . melihat bahwa binatang itu telah ada, . . . namun tidak ada, dan akan muncul lagi.
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Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat.

(58) Nah, berapa banyak yang tahu bahwa hikmat adalah salah satu dari karunia-karunia Roh? Nah, 
lantas kepada jenis kelompok yang seperti apa Ia sedang berbicara? Ia pasti sedang berbicara kepada 
suatu kelompok orang yang memiliki karunia-karunia Roh yang beroperasi di dalam Gereja ini.

. . . di sini ialah akal yang mengandung hikmat.

(59) Sekarang, anda berhenti, carilah itu di sepanjang zaman-zaman gereja di sini. Tarik ke luar, Roh 
Kudus berbicara, bagaimana karunia-karunia itu akan bekerja di hari-hari terakhir. Nah, kita memiliki 
karunia kesembuhan bekerja. Oh, itu—itu bekerja dengan baik. Yah, saudara, ada karunia-karunia yang 
lain. Itu hanyalah satu dari antaranya. Itu hanyalah sesuatu hal yang minor. Wah, di sini ada sebuah 
karunia yang jauh lebih besar. Yang akan merupakan yang terbaik, karunia Roh Kudus hikmat, untuk 
meletakkan Firman Allah bersama-sama dan untuk memperlihatkan kepada Gereja di mana kita sedang 
berdiri, daripada sekedar membuat orang disembuhkan? Kita semua ingin sembuh. Tetapi saya lebih 
menyukai agar jiwa saya sehat, daripada tubuh saya sehat, kapan pun itu. Oh, bukan main!

43

Dengarlah Roh Kudus berbicara melalui Yohanes, di Patmos, dikatakan, “Bagi mereka yang memiliki 
hikmat, biarlah dia mendengarkan Ini.” Sekarang kita memperoleh sebuah gambar yang digambar di sini. 
“Di sini . . .”

Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah tujuh 
gunung, yang di atasnya perempuan itu duduk.

44

(60) Hanya ada satu kota, yang saya tahu, di dunia . . . Ada dua kota, yang saya tahu, yang 
memiliki tujuh gunung atau lebih padanya. Cincinnati adalah salah satunya, yang dianggap sebagai cerita 
fiksi tentang Cincinnati. Itu adalah ibu serigala, anda tahu, itu . . . dan sebagainya. Tetapi ia memiliki 
lebih daripada itu di situ. Tetapi tidak ada satu gereja pun yang menguasai Cincinnati.

Hanya ada satu tempat di seluruh dunia, di mana sebuah gereja berdiri di atas tujuh bukit, yang 
menguasai seluruh dunia. Nah, saya baru saja datang dari sana. Semua hal itu.

Dan saya melihat di sana di mana dikatakan, “Yang penting di sini adalah hikmat.” Wahyu 13, 
“Barangsiapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah 
bilangan seorang manusia.” Bukan sekumpulan orang, sekelompok orang, tetapi “seorang” manusia. “Dan 
bilangannya adalah 666.”

(61) Saya sudah sering mendengar bahwa di atas takhta paus di Roma, ada tertulis, “VICARIVS FILII 
DEI.” Saya sering bertanya-tanya apakah itu benar. Gambarlah sebuah garis, dan gambar itu di dalam 
angka, bilangan Romawi, dan lihat apakah demikian. Itu tepat sekali kebenaran. Saya berdiri dekat 
dengan mahkota paus susun tiga yang ada di dalam kaca itu, “Kewenangan atas neraka, surga dan 
purgatori.” Paham? Jadi, hal-hal itu, saya baru saja dari sana, baru saja dari Roma dan tahu itu adalah 
kebenaran. Sekarang kita tahu itu sudah dipaparkan.

45

Ketujuhnya adalah juga tujuh raja: lima di antaranya sudah jatuh, (yang sudah ada pada waktu itu), 
yang satu ada (Itu adalah seorang yang datang sekarang, yang adalah Kaisar) dan yang lain belum 
datang, (yang adalah Herodes, yang jahat); . . .

(62) Sekarang perhatikan, perhatikan betapa sempurnanya itu.

. . . dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja.

(63) Apakah ada yang tahu berapa lama Herodes memerintah? Enam bulan. Menyeret ibunya di jalan 
pada sebatang kayu dengan seekor kuda. Dan membakar kota itu; dan menaruh itu kepada orang-orang 
Kristen. Dan bermain biola di sisi bukit sementara mereka . . . sementara kota itu dibakar. Enam—enam 
bulan. Dan lihat, “Dan binatang itu . . .” Sekarang perhatikan, perhatikan betapa bajingannya dia. 
Paham?

Sekarang, perhatikan.46

Dan binatang yang pernah ada, dan yang sekarang tidak ada itu . . . ia sendiri adalah 
raja kedelapan, dan namun demikian satu dari ketujuh itu  dan ia 
menuju kepada kebinasaan.

(sifat yang ketujuh itu),

(65) Siapa pun tahu apa artinya kebinasaan, adalah “neraka.” Dan perhatikan dari mana dia muncul, 
“neraka.” Apakah itu? Jurang yang tidak berdasar. Tidak ada pondasi bagi sebuah doktrin Katholik. Tidak 
ada Alkitab bagi doktrin Katholik. Tidak ada apa pun yang seperti Alkitab bagi doktrin Katholik mana pun, 
tidak sama sekali. Mereka tidak mengklaim demikian. Imam itu duduk di atas sana, imam kecil ini di atas 
sini di gereja Hati Suci datang ke sana. Ia berkata, “Oh, dia . . .” Saya dulu sedang memberitahu dia 
tentang  membaptis  Mary  Elizabeth  Frazier.  Ia  berkata,  “Oh,  anda  membaptisnya  sesuai  dengan  cara
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gereja Katholik mula-mula membaptis.”

(66) Saya katakan, “Kapankah itu?”

Ia berkata, “Di dalam Alkitab, Alkitab anda.”

Saya katakan, “Apakah gereja Katholik membaptis seperti itu? Apakah itu pengajaran gereja 
Katholik?”

“Yeah.”

Saya katakan, “Di dalam kemutlakan gereja Katholik, mengapa itu sudah begitu banyak berubah?” 
Paham?

(67) Ia berkata, “Yah, lihat, anda semua percaya dengan Alkitab. Kami percaya dengan gereja.” 
Paham? “Kami tidak peduli apa kata Alkitab. Itu adalah apa kata gereja.” Itu benar sekali. Anda pernah 
sampai kepada sebuah pertikaian seperti itu, cobalah sekali, paham. Anda paham? Mereka tidak peduli 
apa yang dikatakan Alkitab; itu tidak ada hubungannya dengan itu. Mereka peduli dengan apa yang 
dikatakan gereja. Paham?

(68) Tetapi kita tidak peduli dengan apa yang dikatakan gereja. Kita percaya dengan apa yang 
dikatakan Allah. Amin. Sebab Alkitab, ada tertulis, “Biarlah semua perkataan manusia dusta, dan 
PerkataanKu Kebenaran.” Itulah sebabnya kita bukan denominasi.

(69) Sekarang perhatikan. Dengarkan ini sebentar. “Lima raja, yang sudah jatuh, lima raja.” Jika anda 
menginginkan itu dari sejarah, saya akan memperlihatkannya kepada anda. “Dan yang satu ada, dan 
yang satu lagi akan datang.”

47

Sekarang perhatikan, “binatang.” Nah, binatang itu bukanlah seorang raja. Ia adalah “yang ada, yang 
tidak ada; namun dia ada, dan tidak ada; namun dia ada, dan tidak ada.” Apakah itu? Pergantian paus-
paus, sebuah kuasa, binatang yang memerintah. Itulah ketika Roma pagan berubah menjadi Roma 
kepausan. Roma pagan sudah berubah, dan kemudian itu menjadi kepausan, di mana, mereka memiliki 
seorang paus sebagai ganti seorang raja, dan paus adalah raja secara rohani. Itulah sebabnya ia 
dimahkotai sebagai raja secara rohani, mengklaim sebagai pengganti Yesus Kristus. Begitulah.

Sekarang, perhatikan.48

(70) Dan kita akan membawa doktrin Katholik itu ke luar dari sana dan memperlihatkan kepada anda 
betapa itu sudah menjalar masuk ke dalam gereja-gereja Protestan, paham, betapa itu masih berada di 
dalam gereja Protestan, banyak darinya. Bertentangan, tepat sekali, dengan Alkitab, mutlak 
bertentangan. Nah, “Seekor binatang yang sudah ada, yang tidak ada.” Sekarang ingat, “Mereka semua 
akan disesatkan, di muka bumi, yang nama-namanya tidak dituliskan sejak dasar dunia.”

Coba kita lihat.49

Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada  ia sendiri adalah 
raja kedelapan, sekarang . . . yang ketujuh, menuju kepada kebinasaan. 

(ayat 11)
(Ia akan berjalan 

terus sampai ia mengenai jurang yang tidak berdasar di penghujung jalan itu.)

Dan kesepuluh tanduk yang telah kau lihat itu adalah sepuluh raja . . .

Sekarang perhatikan di sini. Jika anda ingin melihat sesuatu yang sangat menonjol, perhatikan ini.

. . . ada sepuluh raja, yang belum memerintah, tetapi satu jam lamanya mereka akan 
menerima kuasa sebagai raja, bersama-sama dengan binatang itu.

(71) Mereka adalah raja-raja tanpa mahkota; mereka adalah para diktator. Lihat, mereka tidak 
pernah dimahkotai sebagai raja, tetapi mereka menerima kuasa sebagai raja selama satu jam di dalam 
pemerintahan binatang itu. Itu tepat di masa yang sedikit remang-remang ini di mana para diktator itu 
sedang tampil saat ini juga. Paham? “Menerima kuasa sebagai raja selama satu jam bersama-sama 
dengan binatang itu.” Sekarang, baiklah.

Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka, mereka berikan kepada binatang 
itu.

50

Mereka akan berperang melawan Anak Domba. Dan Anak Domba itu akan mengalahkan 
mereka,  sebab Ia adalah Tuan di atas segala tuan, dan Raja di atas segala raja. 
Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang 
telah dipilih dan yang setia.

(Glori!)

(72)  Seandainya  saya  bisa  menyampaikan  sebuah  khotbah  tentang  itu  sekarang,  “Mereka  yang
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dipilih, sebelum dasar dunia, dan dengan setia tinggal di dalam panggilan mereka.” Haleluya! Begitulah. 
“Mereka dipanggil sebagai orang yang dipilih, dan yang setia.” Dan adalah sebuah kata penghubung, 
paham, “Yang dipilih, dan yang setia.” Mereka akan mengalahkan dia. Tidak soal seberapa besar mereka.

(73) Dan komunisme yang besar ini, gerakan komunisme yang kita miliki di zaman ini, jangan khawatir 
dengan itu. Itu sedang bekerja tepat di tangannya Allah. Saya bisa membuktikan itu melalui Alkitab ini. Ia 
akan membuatnya menderita atas setiap martir yang pernah dia bunuh. Ya, tuan. Anda perhatikan raja-
raja ini seia sekata, dan akan membencinya. Dan seluruh bangsa, seluruh dunia, menyapu komunisme. 
Wah, itu pasti merupakan sebuah gerakan dari Allah untuk menghukumnya. Anda berkata, “Tunggu 
sebentar, Saudara Branham, komunisme sebuah gerakan dari Allah?” Mutlak, tentu saja, itu adalah 
sebuah gerakan dari Allah. Alkitab berkata demikian. Tetapi itu bergerak masuk untuk menyatakan 
penghakiman ke atas orang-orang fasik dan haram yang mendatangkan aib. Apakah yang tersisa di dunia 
ini? Apakah yang sudah kita peroleh? Di sini beberapa waktu yang lalu . . .

51

(74) Saya akan berhenti pada subyek saya sejenak, jika itu memungkinkan. Saya tadi sedang 
membaca sebuah Nas di mana bahwa seorang anak haram tidak akan masuk ke jemaat Tuhan selama 14 
angkatan. Berapa banyak yang tahu itu? Itu benar, Ulangan 23; seorang anak haram. Jika seorang 
wanita tertangkap di padang, yang jauh dari perlindungan manusia, dan seorang laki-laki menggagahi 
wanita itu, laki-laki itu harus menikahinya. Dan tidak peduli apakah wanita itu menjadi seorang pelacur, ia 
harus hidup dengannya sampai ia mati. Dan jika wanita ini menikahinya, berpura-pura bahwa dia adalah 
seorang perawan, padahal tidak, maka dia bisa dibunuh karena hal itu. Dan jika seorang laki-laki dan 
seorang wanita yang sudah menikah, dan mereka melahirkan seorang anak haram, bahwa, ia tidak akan 
masuk ke jemaat Tuhan sampai 14 angkatan; dan 40 tahun adalah satu angkatan, itu akan menjadi 400 
tahun sebelum benih itu bisa keluar dari Israel.

52

(75) Allah benci dengan dosa! Bagaimana anda mengharapkan untuk menyeberangi Darah Kudus 
Tuhan Yesus, hanya karena anda menjadi anggota sebuah denominasi tertentu, berharap untuk masuk? 
Anda harus datang sesuai dengan landasannya Allah atau anda sama sekali tidak datang. Benar. Diaken, 
pengkhotbah, entah apa pun kita, tidak ada hubungannya dengan itu. Anda datang berdasarkan 
syaratnya Allah.

53

(76) 14 angkatan. Orang itu sedang hadir sekarang yang dulu sedang mendiskusikan itu dengan 
saya. Dikatakan, “Lantas bagaimana kita tahu siapa yang akan diselamatkan pada waktu itu?”

(77) Saya katakan, “Di situlah di mana anda harus menjadi seorang Kalvinis yang baik.” Nama anda 
sudah ditempatkan di dalam Kitab itu sebelum dasar dunia. Allah mengambil aliran darah itu. Itu terserah 
Dia. Paham?

“Tetapi apakah yang itu peroleh . . .”

(78) Dengarkan. Kalian orang-orang muda, di zaman ini, saya tidak tahu apakah kalian datang ke 
gereja ini, atau ke mana kalian datang, kalian para pemuda dan pemudi. Apakah kalian menyadari, hal-hal 
yang sedang kalian lakukan, jika ada sebuah angkatan yang berikutnya, anak-anak kalian akan dihakimi 
atas apa yang kalian perbuat? Tidakkah kalian memiliki rasa hormat atau kesopanan? Kalian gadis-gadis 
yang ada di luar sini yang mengenakan celana-celana pendek ini dan sebagainya, kalian tahu, itu akan 
terpantul pada putri kalian. Apakah kalian tahu nenek kalian dulu adalah seorang flapper [gadis modern 
tahun 1920-an—Ed], dan ibu kalian adalah seorang gadis penari dan penyanyi, dan itulah alasannya 
kalian menjadi seorang penari telanjang di zaman ini? Tentu saja. Bagaimana dengan anak-anak kalian 
nantinya? Ya, tuan. Allah berfirman Ia akan menimpakan kesalahan orang tua ke atas anak-anak dan 
anak-anak mereka, kepada angkatan yang ketiga dan yang keempat.

54

(79) Dan apakah anda menyadari, saudaraku, setiap kali anda melakukan yang benar, itu akan 
sampai kepada anak-anak anda?
55

(80) Perhatikan di sini, mari kita ambil Ibrani pasal 7. Alkitab katakan, ketika—ketika Melkisedek 
bertemu dengan Abraham sesudah kembali dari mengalahkan raja-raja itu, dan memberkati dia, dan 
dikatakan, nah, “Lewi . . .” Ia sedang berbicara tentang membayar perpuluhan. Dikatakan, “Lewi 
menerima perintah dari Tuhan untuk menerima perpuluhan dari saudara-saudaranya.” Dan Lewi yang 
menerima perpuluhan itu, membayar perpuluhan, sebab ia masih ada di buah pinggang Abraham ketika ia 
bertemu dengan Melkisedek. Dan Abraham adalah kakek buyutnya. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak 
memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Lewi; Lewi, ayah, kakek, kakek buyut. “Dan sewaktu Lewi 
dulu ada di dalam buah pinggang Abraham,” Alkitab katakan, “ia telah membayar perpuluhan kepada 
Melkisedek.” Haleluya!

(81) Jangan biarkan siapa pun memberitahu anda bahwa suatu jenis kegerakan di dunia ini bisa 
mencampuri roda gigi Allah yang besar itu. Dia terus bergerak! Itu sudah sejak dahulu kala direncanakan 
di permulaan itu. Tidak ada satu iblis atau cukup iblis yang bisa mengganggu programNya.



12Kenapa Kita Bukan Sebuah Denominasi?

(82) Sekarang, Alkitab tidak mengatakan bahwa ia telah membayarnya “secara potensi”. Alkitab 
katakan, “Ia telah membayar perpuluhan,” ketika ia dulu ada di dalam buah pinggang buyutnya. Glori! 
Itulah Tuhan saya. Oh, Ia bahkan telah mengetahuinya sebelum dunia pernah dibentuk. Ia tahu segala 
sesuatunya. Dan di dalam Abraham, ia telah membayar perpuluhan.

56

(83) Dan saudari, saudara, kok bisa anda berjalan ke luar sini, dan orang-orang hidup dan berkeliaran 
dengan isteri laki-laki lain, dan isteri-isteri merusak rumah tangga, dan—dan hidup seperti yang anda 
lakukan, anda harapkan seperti apakah nantinya generasi yang berikutnya? Beginilah itu. Sekarang itu 
sudah tidak ada artinya sama sekali selain hanya sekumpulan anak-anak haram, sekumpulan orang-orang 
rusak yang dilahirkan dengan kacau. Dan ada satu hal yang tersisa untuk itu, dan itu adalah zaman atom 
yang sedang kita hidupi ini. Itu benar sekali. Kita berada di akhir zaman.

(84) Duduk pada pagi ini, jauh di sana di perbukitan Kentucky, seorang laki-laki tua, anda bahkan 
hampir tidak bisa dekat 10 kaki darinya, membuat sirup air tebu. Mungkin hampir tidak tahu yang mana 
tangan kiri atau tangan kanan. Ketika ia mendengar . . . Saya sudah sampai di sebuah tempat yang 
ditandai. Saya tidak tahu di mana saya berada; saya benar-benar masuk ke suatu lubang. Dan saya—
saya dulu pergi untuk berburu tupai. Dan ketika saya duduk di atas sana, saya berbincang dengannya. 
Dan laki-laki ini berkata ia dulu mau masuk jadi tentara. Dan sampailah, kami berbincang-bincang tentang 
Tuhan, dan ia berkata, “Pengkhotbah, tidakkah anda percaya bahwa kita berada di akhir zaman?” Jauh di 
atas sana di pengunungan itu.

57

(85) Saya katakan, “Tentu, itu benar. Tentu, nak, kita berada di akhir zaman.”

(86) Di sinilah kita. Ini adalah masa yang sedang kita hidupi, saudara. Kita ada di tempat itu. Tidak 
bisakah anda melihat bagaimana ibu-ibu di belakang sana, dan ayah-ayah, bagaimana mereka hidup, dan 
kakek dan nenek? Tidak bisakah anda melihat bagaimana papa dan mama sudah hidup? Tidak heran kita 
ada di dalam kerusakan di zaman ini. Tidak heran, anda bisa berkhotbah hingga bosan; mereka tetap saja 
mengenakan celana-celana pendek, dan meludah di depan anda. Mereka akan menghisap rokok, dan 
menghembuskannya ke muka anda, dan berkata, “Urusi kerjaan anda sendiri.” Mengapa? Karena itu 
adalah suku yang dari mana mereka berasal. Saya akan langsung masuk ke situ, Benih Ular. Kita akan 
cari tahu di mana dia menyusup, melihat mengapa mereka bertindak seperti itu. Mereka adalah anak-
anak iblis sejak dasar dunia. Itu benar. Dan kita tidak termasuk di dalamnya, tersisa untuk itu, hanya 
penghakiman yang tersisa untuk itu. Tidak bisa ada yang lain selain penghakiman. Allah akan 
melenyapkan segala sesuatunya. Dan manusia sendiri yang sudah melakukannya. Allah tidak 
memaksudkan itu seperti itu, tetapi Ia tahu itu akan seperti itu. Itulah alasannya Ia katakan ia akan, 
“Menyesatkan semua yang hidup yang ada di muka bumi, kecuali mereka yang nama-namanya sudah 
ditempatkan di dalam Kitab Kehidupan Anak Domba sebelum dasar dunia.”

58

(87) Mari perhatikan. Bacalah sedikit lebih jauh sekarang. Nah, sekarang saya percaya kita ada di 
ayat 12.
59

Dan kesepuluh tanduk yang telah kau lihat itu adalah sepuluh raja, yang belum mulai 
memerintah, tetapi satu jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja, 
bersama-sama dengan binatang itu.

Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka, mereka berikan kepada binatang 
itu.

Mereka akan berperang melawan Anak Domba. Tetapi Anak Domba akan mengalahkan 
mereka, karena Ia adalah Tuhan di atas segala tuhan dan Raja di atas segala raja. Mereka 
bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah 
dipilih dan yang setia.

Lalu ia berkata kepadaku: “Semua air yang telah kau lihat, di mana wanita pelacur itu 
duduk, adalah bangsa-bangsa . . . rakyat banyak . . . kaum . . . bahasa.

. . . kesepuluh tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur 
itu . . .

(88) Perhatikan itu sekarang, “kesepuluh tanduk” ini, kesepuluh kerajaan ini. Lihat, bahwa segala 
sesuatunya runtuh, siapakah para diktator ini. Perhatikan bagaimana para diktator ini bersandar. Ke 
manakah ia bersandar? Hanya—beritahu saya seorang diktator yang tidak bersandar kepada komunisme. 
Paham? Dan mereka akan (apa) membenci “pelacur itu,” wanita itu, gereja itu. Tetapi apa? Perhatikan 
apa yang akan dilakukannya.

60

. . . akan membenci pelacur itu dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan 
telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api.

(89) Mereka akan menyingkirkan hal itu dari peta, sepasti saya sedang  berdiri  di  sini.  Sungguh  kita61
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punya waktu untuk membahas subyek itu disitu tentang gereja itu, dan menelusurinya di seluruh Kitab 
Suci, di mana Ia berkata, baca, “seluruh raja di bumi ini, dan seluruh nakhoda, dan semua orang 
meratap, sebab dalam satu jam saja Babel besar itu sudah binasa.” Satu jam, waktunya sudah tiba! Dan, 
oh, bagaimana Ia berkata, “Bersukacitalah, engkau orang-orang kudus, dan semua nabi-nabi kudus, 
sebab Allah sudah membalaskan darah orang-orang kudus dan saudara-saudaramu ke atasnya.” Lihat, itu 
benar. Tentu, komunisme memainkan perannya tepat di tangan Allah. Sama seperti Raja Nebukadnezar 
yang memainkan perannya di tanganNya, untuk datang dan membawa orang-orang Yahudi itu, ketika 
mereka pergi jauh! . . . ? . . .

(90) Dan dosa bisa tetap merusak, benih yang benar bisa tetap tinggal di sana dan benih itu bisa 
tetap rusak, dan rusak dan rusak hingga sesaat kemudian itu habis. Ia sampai ke suatu tempat, karena 
ibu-ibu dan ayah-ayah mereka dan setersunya sudah hidup demikian sebelum kita, dan dengan cara itu, 
hingga tidak ada yang tersisa bagi kita. Dan anda tahu apa yang Yesus katakan? Jika Ia tidak 
mempersingkat waktunya, tidak akan ada manusia yang selamat.

62

(91) Bisakah anda melihat? Bisakah anda melihat mengapa kita mendapatkan ini (Saya tidak sedang 
menegur.) Arthur Godfrey, dan semua orang, anda tahu, lihat, dan Elvis Presley, dan—dan pinggulnya ke 
bawah, celana-celana panjang, dan rambut tergerai hingga leher mereka, dan semuanya ini, tingkah laku 
anak-anak remaja ini? Apakah yang membuat itu? Apakah itu? [Saudara Branham mengetuk mimbar 
sebelas kali—Ed.] Karena itu keluar dari sekumpulan orang-orang haram yang dilahirkan sebelumnya. 
Tidak ada yang tersisa! Oh, mereka akan berdiri dan bernyanyi, “Lebih dekat, Allahku, kepadaMu,” seperti 
Ernie si pemungut kacang polong dan semua yang lain itu seperti itu, menyanyikan suatu kidung pujian, 
dan sebagainya seperti itu. Saudara, anda tahu apa? Itu, itu mutlak adalah kemunafikan. Ya, tuan.

63

(92) Orang yang ada di luar sana dan rock-and-roll dan boogie-woogie dan semua jenis omong 
kosong itu tidak ada urusan dengan mimbar ini. Ia tidak punya urusan sedikit pun di balik sini. Ini 
diperuntukkan kepada keimamatan, yang sudah dipanggil Allah. Para minister yang dipanggil Allah 
ditempatkan di balik sini. Dan bukan ditempatkan di belakang sana untuk sesuatu yang seperti itu. Itulah 
yang menjadi persoalannya di zaman ini, mereka sudah menjadikan gereja tidak lebih baik daripada 
sebuah pondok. Pondok bagus-bagus saja, anda ingin melakukan itu, itu terserah anda. Tetapi biar saya 
beritahu anda; ada banyak perbedaan dengan mencoba . . . antara pondok dan gereja. Ya, tuan. Anda 
ingin melakukan hal-hal ini di dalam sebuah pondok, dan mengadakan semua jenis pesta-pesta itu dan 
sebagainya, itu terserah anda. Tetapi, saudara, gereja seharusnya disapu mulai dari mimbar sampai ke 
lantai dasar. Itu benar. Maksud saya bukan disapu dengan jendela-jendela yang baru dan sebagainya. 
Maksud saya dengan sebuah kebangunan rohani gaya kuno, yang dikirim oleh Allah, yang akan 
membubarkan hal itu dari satu sisi ke sisi yang lain. Ya, tuan. Seperti mengarahkan suatu cahaya, 
cahaya listrik kepada sekumpulan kecoa yang ada di sekeliling bongkahan apel. Ya, tuan, mereka akan 
bubar ketika cahaya itu menerpa.

64

(93) Sekarang perhatikan, “Mereka seia sekata, menyerahkan kuasa mereka.” Saya ada di bawah itu 
sekarang. “Kesepuluh tanduk.” Ya, sekarang.
65

Sebab Allah telah menaruh di dalam hati mereka untuk melakukan kehendak-Nya, 
 dengan seia sekata, dan untuk memberikan kerajaan mereka kepada binatang 

itu, sampai segala firman Allah telah digenapi.
(begitulah),

 dan perempuan yang telah kau lihat itu, adalah kota besar yang memerintah atas 
raja-raja di bumi.

Nah,

(94) Sekarang, tidak ada gunanya mendesak, kita tahu bahwa itu adalah hirarki Katholik. Tidak ada 
gunanya bagi siapa pun . . .Saya—saya percaya bahwa itu sepasti bahwa saya sudah menerima Roh 
Kudus. Saya percaya itu sebaik saya percaya bahwa saya adalah seorang Kristen yang berdiri di sini 
pada hari ini, bahwa hirarki Katholik itu adalah . . . Kota Vatikan adalah kota yang terletak di atas tujuh 
bukit itu. Hirarki gereja itu adalah binatang yang sudah ada, yang tidak ada. Dia adalah Babel. Itu semua 
sudah digambarkan dengan tepat sekali, dengan sempurna di seluruh Kitab Suci. Itu adalah gereja 
Katholik.

(95) Nah, sekarang di sinilah poin yang mengguncangkan anda. Anda berkata, “Yah, anda tidak 
mengenai saya, Saudara Branham.” Tetapi coba saya katakan sesuatu kepada anda. Mari kita kembali 
sekarang ke ayat 5.

66

Dan pada dahinya . . . tertulis, MISTERI, BABEL BESAR, IBU DARI KEKEJIAN . . . IBU DARI 
WANITA-WANITA PELACUR, KEKEJIAN DI BUMI.

(96) Siapakah dia? P-e-l-a-c-u-r. Dan dia adalah seorang i-b-u. Apa? I-b-u, dia sudah melahirkan 
sesuatu. Seorang ibu dari anak-anak laki-laki? Dari para pelacur! Apakah seorang pelacur? Sama seperti
—seperti seorang perempuan sundal, wanita yang tidak bermoral. Apakah yang menjadikan dia tidak 
bermoral?  Doktrinnya.  Dia  berpura-pura  menjadi  sebuah  gereja  Kristen,  tetapi  dia  sedang  memberikan
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dokma buatan manusia. Dan di sinilah dia berkata bahwa dia memiliki . . . Jika dia adalah organisasi yang 
pertama, maka terlihat sepertinya ada suatu organisasi yang keluar darinya. Dia adalah ibu dari para 
pelacur. Apakah itu benar? Seorang ibu dari para pelacur. Tidak mungkin menjadi seorang ibu dari anak-
anak laki-laki sekarang. Tidak mungkin menjadi seorang ibu dari . . . Itu pasti ibu dari wanita-wanita. 
Dan, kalau mereka adalah wanita-wanita, mereka adalah gereja-gereja. Sekarang mari kita cari tahu. 
Apakah yang keluar dari . . .

(97) Apakah organisasi yang pertama? Gereja Katholik. Apakah organisasi yang kedua? Luther. 
Apakah organisasi yang ketiga? Zwingli. Kepada siapakah itu turun? Calvin. Dan kemudian itu masuk ke 
Anglikan, dan Anglikan terus turun ke Methodis. Methodis, apakah yang dulu dihasilkan Methodis? Dari 
sana datanglah Alexander Campbell. Dari Alexander Campbell datanglah John Smith. Keluar . . . Alexander 
Campbell adalah gereja Kristen; lalu, mereka memiliki 4 atau 5, gereja Kristus dan semua isme-isme kecil 
yang lainnya keluar. Kemudian di sini datanglah gereja Baptis, ia memiliki banyak faham kecil. Dan dari 
gereja Methodis datanglah . . . dari gereja Methodis, datanglah, yang pertama datanglah Methodis 
Wesleyan, dan kemudian mereka pecah 4 atau 5 kali. Lalu datanglah jenis Methodis yang lain, dan 
kemudian mereka keluar lagi, lalu mereka sampai kepada Methodis Merdeka. Dan—dan kemudian mereka 
datang dari situ ke Nazarene. Dan dari Nazarene ke Pilgrim Holiness, dan Pilgrim Holiness seterusnya. 
Hanya isme-isme kecil yang keluar seperti itu, terus keluar, masing-masing dari isme kecil—kecil itu yang 
dimulai di belakang sana terus bergulir. Dan apakah yang dilakukan oleh masing-masing dari mereka? Dan 
akhirnya itu berakhir di Pentakosta.

67

(98) Dan apakah yang dulu dilakukan Pentakosta? Hal yang sama seperti yang dilakukan mami 
mereka, mereka langsung berbalik dan berorganisasi. Dan sudah menjadi apakah itu? Sebuah denominasi. 
Berjalan menjadi satu, hal yang pertama, “Apakah doktrin anda?” Nak, mereka menyisir anda dengan 
sikat gigi yang bagus, paham, untuk mencari tahu siapa anda, apa yang anda percayai. Dan jika anda 
tidak selaras dengan mereka, saudara, anda dikucilkan saat ini juga. Dan itu benar.

68

(99) Dan jangan anda berpikir hanya karena anda mengatakan anda Pentakosta maka anda sudah 
aman. Saudara, mungkin terdapat sama banyaknya Pentakosta yang keluar dari jalur, sama seperti yang 
ada di jalur itu, saya yakin. Paham?

(100) Nah, semua organisasi-organisasi itu, jika saja mereka sudah meninggalkan berkat Pentakosta 
pergi, tidak mengorganisasikannya, betul-betul menjaganya tetap di dalam sebuah persaudaraan dan 
membiarkan Roh Kudus yang melakukan pemisahan. Roh Kudus memisahkan. Ananias dan Safira suatu kali 
datang, mengatakan anu-anu; dan Roh Kudus berkata, “Mengapa kamu berdusta?”

69

(101) Tetapi kita berkata, “Nah, itu adalah Saudara Jones, jangan anda mengatakan sesuatu yang 
buruk tentang dia sekarang, ia adalah pendoa terbaik yang kami miliki di gereja. Saya tahu ia memiliki Roh 
Kudus; saya mendengar ia berbicara dengan bahasa lidah dan saya sudah melihat dia bersorak di dalam 
Roh.” Itu tidak lebih daripada menuangkan kacang polong ke atas sehelai kulit sapi yang sudah kering. 
Paham? Tidak ada hubungannya dengan itu. Allah yang berbicara. Ia harus mengatakan apakah ia benar 
atau tidak. Mutlak. Tetapi kita telah membawanya ke denominasi kita. “Yah, kita menendang dia keluar 
dari—dari Sidang Jemaat Allah, Keesaan memungut dia. Keesaaan membawa dia sejenak, dan kemudian 
mereka menendang dia keluar. Karena, mereka membawa dia ke sana dan Yesus Saja memungut dia. 
Yesus Saja membawa dia sejenak, dan kemudian yang berikutnya yang memungut dia adalah Gereja 
Allah, memungut dia. Gereja Allah Nubuatan memungut dia, dan gerakan Tomlinson mendapatkan dia.” 
Oh, astaga. Saudara, jika kita belum berakhir! Itu ada di Pentakosta, kebangunan rohani yang terakhir. 
Dan sekarang mereka memiliki Api Biru, mereka memiliki para penyembah minyak, dan—dan darah di 
wajah. Dan, oh, ya ampun, saya tidak tahu ke mana mereka pergi sekarang.

(102) Hanya satu hal, segala sesuatunya sudah menjadi rusak. Apakah anda tahu bahwa Alkitab 
mengatakan itu akan menjadi rusak? Apakah anda tahu Alkitab berbicara tentang zaman ini, akan ada di 
sini, bahkan ketika meja-meja Tuhan akan penuh dengan muntahan? Dan dikatakan, “Kepada siapakah 
Aku bisa mengajarkan doktrin? Siapakah yang bisa Aku buat untuk memahami Aku? Sebab perintah harus 
ada di atas perintah, demi perintah, di atas baris demi baris.” Kepada siapakah Ia bisa mengajarkan 
doktrin? Mereka yang baru saja disapih, mami. Paham?

70

(103) Nah, tidak ada—tidak ada seorang wanita, seorang wanita bengal di kota ini, tetapi pasti 
melahirkan seorang anak perempuan perawan. Dia perawan ketika dia dilahirkan, nah, dan dia bisa 
berjalan dengan baik. Tetapi jika anda tidak memperhatikan, bahwa ibunya sudah memiliki sifat itu, gadis 
itu, 9 kali dari 10 akan bertindak persis seperti yang dilakukan ibunya. Nah, anda tahu itu benar. Seorang 
wanita tua yang menjalankan usaha rumah pelacuran, bisa melahirkan seorang gadis kecil. Dia bisa 
berumur 16 tahun, benar-benar bersih dan bermoral seperti gadis mana pun, tetapi, jika dia tetap seperti 
itu. Tetapi, persoalannya adalah, dia langsung kembali dan bertindak seperti ibunya.

71

(104) Nah, gereja Katholik adalah pelacur tua pertama yang muncul dengan doktrin-doktrin yang dia 
buat sendiri, takhyul-takhyul, di mana, Alkitab katakan, “Dia berasal dari jurang yang tidak berdasar dan
72
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akan kembali kepada kebinasaan.” Alkitab berkata demikian. Nah, jika mereka mengajarkan hal itu, itu 
salah. Itu salah, sesuai dengan Firman Allah. Dan kemudian di sini datanglah gereja Methodis, yang 
dilahirkan darinya, seorang wanita muda yang cantik, tetapi apakah yang dia lakukan? Dia segera 
berpaling kembali dan melakukan hal-hal yang sama seperti yang dilakukan maminya: Membiarkan 
jemaatnya mengenakan celana-celana pendek. Membiarkan mereka menghisap rokok. Membiarkan mereka 
bertingkah laku tidak pantas dan bertindak sebagaimana mereka seharusnya. Tidak ada yang dikatakan 
tentang itu. Si pastor tua yang setengah matang di belakang sana, mimbar di belakang sana, takut 
bahwa ia akan kehabisan gaji suatu hari nanti, atau sepanci biskuit.

(105) Biarlah saya beritahu anda, saudara, lebih baik saya memberitakan Injil, dan memakan roti 
kering dan meminum air sungai, dan memberitahu Kebenaran tentang itu. Jika salah satu dari jemaat saya 
bangkit dan berjalan ke luar, saya akan memberitahukan Kebenaran tentang itu kepada mereka. Ya, 
sungguh.

(106) Apakah persoalannya? Oh, itu adalah sebuah kupon makan. “Yah, anda tahu, saya adalah 
pastor dari gereja terbesar yang ada di kota ini.” Kalian, Baptis dan Methodis, mendengarkan seorang 
nabi palsu. Nah, itu kasar, tetapi siapa pun yang mengajarkan bertentangan dengan Alkitab ini adalah 
seorang nabi palsu. Saya tidak peduli seberapa berkilaunya itu mungkin, itu adalah nubuatan palsu. Itu 
benar.

73

(107) “Oh, semuanya baik-baik saja sepanjang anda memiliki nama anda di buku itu.” Anda mungkin 
menempatkan nama anda pada selusin buku. Jika itu bukan Kitab Kehidupan, anda binasa! Anda bisa 
menjadi begitu baik, anda bisa setia dan bersih dan bermoral sebisa anda, itu tidak ada hubungannya 
dengan itu.

(108) Esau dua kali lebih jantan daripada Yakub, ketika itu sampai kepada seorang laki-laki, merawat 
ayahnya yang buta dan semua yang lain. Dan Yakub adalah seorang banci kecil yang bergantungan di 
celemek ibunya, laki-laki banci kecil. Tetapi Allah berfirman, “Aku mengasihi Yakub dan menolak Esau,” 
sebelum salah seorang dari anak itu dilahirkan. Roma 8 berkata demikian. Itu benar sekali.

74

(109) Allah tahu apa yang ada di dalam diri manusia. Dan juga Ia tahu apa yang ada di dalam gereja. 
Kita hidup oleh Roti Kehidupan, Roti Firman Allah. Nah, itulah sebabnya kita bukan sebuah denominasi.

(110) Sekarang saya ingin memberikan kepada anda hal kecil yang lain . . . Saya ingin memberikan 
kepada anda sebuah ilustrasi kecil yang sudah saya tuliskan di sini. “Besar . . .” Nah, di Wahyu 19:2. 
Saya sudah menandai sesuatu di sini. Saya ingin memandang dan melihat apakah itu sekarang.

75

Sebab benar dan adil segala penghakimanMu, karena Ialah yang telah menghakimi 
pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya; dan Ialah yang telah 
membalaskan darah hamba-hamba-Nya atas pelacur itu. (Itulah akhir dari gereja Katholik.)

(111) Sekarang, kami juga ingin agar anda memperhatikan, juga di sini, bahwa sebuah denominasi, 
bahwa sebuah denominasi—bahwa sebuah denominasi juga ditemukan di dalam Kitab Suci di sini, bahwa . 
. . Dan Alkitab tidak pernah berbicara tentang sebuah denominasi. Denominasi berasal dari gereja 
Katholik. Dia adalah ibu pertama dari denominasi, dan masing-masing denominasi sudah datang 
selanjutnya. Nah, ini akan sedikit mencubit. Ini akan semakin sakit sepanjang waktu. Paham? Tetapi saya
—saya ingin anda melihat bahwa denominasi-denominasi tidak dilahirkan atau ditetapkan oleh Allah. Itu 
ditetapkan oleh iblis.

76

(112) Gereja Allah adalah . . . Kita tidak terbagi-bagi, kita semua satu tubuh; satu pengharapan dan 
doktrin, satu dalam kasih. Itulah Gereja Allah yang hidup. Tidak peduli apa yang mereka, hal-hal itu, kita 
bersama-sama satu! Itu benar. Apakah ia Methodis atau Baptis, saudara, jika ia sudah dilahirkan kembali 
dan dipenuhi dengan Roh Kudus, ia adalah saudara saya. Kita akan berjalan bahu-membahu. Benar. Ya, 
tuan. Tidak ada bedanya.

(113) Musa. Suatu ketika saya memandang ke sekeliling dan berkata, “Anda tahu kumpulan fanatik 
Pentakosta itu, Saudara Branham, untuk apa anda pergi dengan sekumpulan orang yang seperti itu?” 
Anda tahu apa? Musa dulu memandang kepada anak-anak Israel itu, ia memandang ke luar dari jendela 
yang sama di mana Firaun memandang. Firaun memandang mereka sebagai sekumpulan tukang lumpur, 
tetapi Musa memandang mereka sebagai pilihan Allah. Ia tahu mereka memiliki janji. Mengapa? Ia dulu 
mengetahuinya melalui Firman. Dan oleh iman . . . Dengan kakinya di atas takhta, untuk menjadi Firaun, 
dengan seluruh dunia terletak di bawah kakinya, duduk di sana dan menuangkan anggur ke dalam 
mulutnya, dan wanita-wanita cantik mengipasi dia, sebagai kaisar, atau diktator, atau raja dunia, Musa 
muda, berumur 40 tahun memiliki itu di tangannya. Ia memandang ke luar kepada sekumpulan tukang 
lumpur itu, tetapi ia tahu ia adalah salah seorang dari mereka. Haleluya. Begitulah. Ia tahu ia adalah 
salah seorang dari mereka. Dan hanya oleh iman ia memilih!

77

(114) Setiap orang harus membuat sebuah pilihan. Anda harus membuat sebuah  pilihan.  Anda  akan78
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membuat sebuah pilihan sekarang. Anda akan membuat sebuah pilihan pada pagi hari. Anda akan 
membuat sebuah pilihan besok malam, jika anda hidup. Anda harus memilih pada suatu waktu. Saudara, 
dulu sudah lama saya memilih. Alkitab ini adalah kamus saya. Alkitab ini adalah Kitab Kehidupan saya. 
Alkitab ini adalah Firman Allah. Alkitab adalah yang olehnya saya hidup. Alkitab ini adalah yang olehnya 
saya akan berdiri.

(115) Oleh karena itu, Musa memandang ke luar kepada anak-anak Israel itu. Dan tidak hanya ia 
berkata, “Oh, mereka adalah orang-orang yang mengagumkan. Saya tidak menentang mereka. Oh, tidak, 
saya tidak akan mengucapkan sepatah kata pun untuk menentang mereka.” Begitulah yang dilakukan 
banyak orang di zaman ini. “Oh, orang-orang Pentakosta itu dan orang-orang itu yang memiliki Roh 
Kudus, dan orang-orang itu yang percaya dengan kesembuhan Ilahi, oh, saya—saya—saya tidak 
menentangnya.” Tetapi itu bukan Musa. Ia meninggalkan Mesir dan menjadi salah seorang dari mereka, ia 
keluar untuk berada di antara saudara-saudaranya. Ia adalah salah seorang dari mereka.

79

(116) Saudara, di situlah di mana saya menempuh jalan saya. Saya akan menempuh jalan dengan 
kawanan kecil Allah yang dipandang hina itu, jika itu hanya segenggam, apa pun itu. Mereka memiliki 
sebuah janji, dan saya melihat nama-nama mereka ada di dalam Kitab Kehidupan Anak Domba. Mereka 
adalah saudara-saudara saya. Itu benar. Putuskan pilihan anda dan berdirilah di pihak mereka. Benar 
atau salah, bagaimanapun juga berdirilah di sana. Jika mereka salah, tolonglah mereka untuk menjadi 
benar. Benar. Anda tidak pernah membuat mereka menjadi lebih baik dengan menendang-nendang 
mereka. Lihat, berusaha menarik mereka ke luar.
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(117) Charlie, seperti yang mereka katakan tentang Saudara Allen, mengenai api yang mereka . . . 
darah di tangan. Saya katakan, “Tidak pernah, saya tidak pernah tidak menghormati A. A. Allen.” Saya 
katakan, “Jika saya bisa berkhotbah seperti A. A. Allen, saya bahkan tidak akan pernah mengadakan 
sebuah pelayanan kesembuhan.” Nah, ketika itu sampai kepada ketidaksetujuan mengenai darah di 
tangan anda sebagai bukti Roh Kudus, saya tidak akan setuju dengan itu. Tetapi ketika itu sampai 
kepada persaudaraan, ia adalah saudara saya. Saya berdiri bahu-membahu dengan dia di dalam 
pertempuran. Itu benar. Jika ia salah, saya akan berusaha menolong dia. Dan jika ia tidak salah, jika saya 
salah, saya ingin ia menolong saya. Dan begitulah caranya kita menjadi—menjadi bersetuju.
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Sekarang, perhatikan di sini.82

. . . Dia adalah MISTERI, BABEL . . . IBU DARI WANITA-WANITA PELACUR . . .

(118) Sekarang apakah anda melihat bagaimana gereja di zaman ini, sahabat-sahabat, bisakah anda 
melihat bagaimana gereja-gereja ini di zaman ini hidup sesuka hati mereka? “Sungguh tidak apa-apa, 
lanjutkan saja,” babi makan babi, tidak usah dihiraukan. “Wah, tidak ada bahayanya kok melakukan itu. 
Wah, anda hanya mencoba untuk menjadi kuno.” Nah perhatikan doktrin mereka. Nah saya ingin . . . 
Sekarang perhatikan. Itu adalah kebiasaan mereka. Apakah anda melihat, bahwa beberapa tahun yang 
lalu, di mana gereja Katholik adalah satu-satunya gereja yang diizinkan untuk pergi ke sebuah 
pertunjukan gambar? Gereja Methodis tidak akan memikirkan sesuatu yang seperti itu. Semua 
denominasi-denominasi itu, “Tidak! Itu adalah pekerjaan-pekerjaan si iblis.” Saya bertanya-tanya apa 
yang terjadi. Ya, tuan.

(119) Dan anda tahu, anda akan membawa gadis-gadis Katholik muda itu, mereka keluar dengan . . . 
(Nah, sebagian dari anda laki-laki tua yang sudah setua saya.) . . . keluar dan memperhatikan hal yang 
kecil ini di mana mereka memiliki yang setinggi lutut itu. Orang itu, saya kira, ada di neraka pada malam 
ini. Saya tidak tahu. Saya bukan hakimnya. Tetapi ketika ia membuat lagu pendek pertama yang najis itu 
yang diselipkan di radio, tanpa disensor, yaitu, “Gulung itu, hai gadis-gadis, gulung itu; gulung itu dan 
perlihatkanlah lututmu yang cantik.” Berapa banyak yang ingat itu ketika itu pertama kali keluar, 
bertahun-tahun yang lalu? Itu adalah yang pertama menyelip tepat di sana. Itu benar. Dan ketika mereka 
mendapatkan orang ini dari Texas, dan membawa wanita-wanita itu ke luar sana dan mengenakan 
pakaian-pakaian dalam itu untuk membuat mereka terlihat menjadi sesuatu yang bukan diri mereka, dan 
hal-hal yang seperti itu, dan membiarkan mereka tetap bertingkah seperti itu. Dan sekarang apakah yang 
dilakukannya? Itu telah menyelinap masuk. Itu adalah suatu roh.
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(120) Seorang pria sedang berbicara dengan saya tempo hari. Ia berkata, “Saya tidak tahu apa yang 
akan saya lakukan. Saya memiliki seorang anak laki-laki yang baik dan jujur, dan anak itu menjadi seperti 
itu sehingga ia mengambil apa yang ia letakkan di tangannya.”

84

Saya katakan, “Mengapa?”

“Ia bersahabat dengan seorang pencuri.”

(121) Anda keluyuran dengan seseorang yang adalah seorang pencuri, anda sendiri akan menjadi 
seorang pencuri. Mami Kentucky saya yang sudah tua dulu berkata, “Kamu berbaring dengan seekor 
anjing yang berkutu, kamu juga akan bangun dengan kutu-kutu.” Anda ambil—anda ambil seorang wanita
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yang tidak baik, dan biarkan . . . seorang gadis, dan tempatkan dia dengan seorang laki-laki yang sopan, 
dan hal pertama yang anda tahu laki-laki itu sama bengalnya seperti seekor anak anjing. Buat itu bolak-
balik. Anda dikenal melalui teman anda. Pisahkan dirimu! “Keluarlah dari antara mereka,” kata Alkitab, 
“pisahkanlah dirimu.” Itu benar.

(122) Jika denominasi mereka kembali kepada suatu kerusakan yang seperti itu dengan membiarkan 
orang-orang mereka . . . Yah, di sini tempo hari, di sebuah gereja Baptis yang besar, mereka harus bubar. 
Hanya bisa berkhotbah selama 20 menit, orang itu bisa, karena si pastor harus merokok. Semua jemaat 
pergi ke luar. Mereka semua berdiri di luar sana dan merokok berentetan, dan kembali lagi, pastor dan 
mereka semua. Saya pergi ke sebuah gereja Congregationalist, di situ ada seorang pria duduk, 
mengenakan sehelai jubah yang panjang, berdiri di sana, dikatakan, bersandar di mimbar seperti ini, 
berbicara tentang suatu jenis bunga yang ia temukan di bukit. Itu saja yang ada di situ, dan kembali ke 
luar. Dan jari-jarinya menjadi kuning dengan asap rokok itu. Ya. Dan berbicara tentang wanita-wanita itu, 
di mana pria itu dulu akan memainkan . . . Apakah nama permainan Jerman ini yang mereka mainkan 
dengan itu, begitu banyak anda—anda membagi-bagi kartu-kartu, anda tahu? Memiliki . . . Oh, saya pikir 
saya akan ingat itu. Pinochle, mereka dulu akan mengadakan sebuah permainan kartu pinochle. Saya pikir 
itu benar. Yeah, di situlah di mana anda membagi-bagi itu. Itu adalah permainan kartu biasa. Sebuah 
permainan kartu pinochle, di lantai dasar! Astaga, waduh! Di situlah di mana pondasinya berada. Tidak 
heran! Untuk apakah mereka melakukan itu? Dan kemudian meneriaki gereja Katholik di luar sana di 
tempat-tempat Mesin Putar ini dan bermain lotere. Wah, kalian orang-orang Protestan sama najisnya 
seperti mereka, jadi apakah yang bisa anda katakan mengenai itu? Panci tidak bisa mengatakan ceret itu 
“kotor.” Tentu saja tidak. Anda melakukan itu, kemudian berkata, “Yah, saya adalah seorang Presbiterian. 
Saya adalah seorang Methodis.” Anda bukanlah siapa-siapa sampai anda dilahirkan kembali. Itu benar. 
Dan ketika anda melakukan itu, anda tahu, ada sesuatu di dalam diri anda yang memberitahu anda 
bahwa hal-hal itu salah, dan anda akan keluar dari situ sepasti anda menjadi kecil setinggi lututnya 
seekor itik. Anda tahu itu adalah Kebenaran. Tentu saja. Ya, tuan. Hal itu menyertai itu. Mengapa?

85

. . . IBU DARI WANITA-WANITA PELACUR . . .

(123) Salah satu dari hari-hari ini, si ibu tua itu akan berkata, “Kamu tahu apa? Akhirnya, sayang, 
kita berdua sama.” Dan anda tahu selanjutnya apakah itu? Konfederasi Gereja-gereja akan menyatu 
semuanya bersama-sama seperti mereka yang sekarang. Dan anda tahu apakah yang akan terjadi 
dengan sebuah kelompok kecil seperti ini? Anda akan membayarnya, nak. Itu benar sekali.
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(124) Tetapi jangan khawatir, Anak Domba akan mengalahkan dia. Sebab Ia adalah Tuhan di atas 
segala tuhan, dan Raja di atas segala raja, dan Allah akan pergi memimpin GerejaNya, bukannya sebuah 
denominasi. Ia akan menuangkan Minyak Roh Kudus emas itu ke atas Gereja itu, saudara, Api akan turun 
dari Surga, dan tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban akan terjadi, seperti yang belum pernah anda lihat 
sebelumnya. Ya, tuan. “Jangan takut, hai kawanan kecil, itu adalah kehendak Bapamu yang baik untuk 
memberikan Kerajaan itu kepadamu.” Ya, tuan. “Ia yang bertahan sampai kesudahannya!” Begitulah anda 
pergi. Teruslah menuruni jalan itu. Terus arahkan kepala anda ke Kalvari. Alkitab ini benar. Jangan 
khawatir.

(125) Sekarang perhatikan. Ada beberapa kebiasaan yang mereka miliki. Beberapa moral yang mereka 
miliki. Kita bisa berjalan terus, itu bocor sampai masuk ke gereja-gereja Protestan. Kemudian wanita-
wanita Katholik mulai untuk . . . Wah, tidak ada bahayanya mengenakan celana-celana pendek mini, 
sepanjang mereka pergi ke gereja dan menaruh sehelai saputangan kecil di atas kepala mereka. Suatu 
jenis tradisi, “Jangan makan daging pada hari Jumat.” Dan, oh, di manakah anda pernah menemukan 
menaruh sehelai saputangan di atas kepala anda untuk masuk ke gereja? Saya ingin agar anda 
menunjukkan Nasnya kepada saya. Itu adalah nubuatan palsu. Di manakah anda diharapkan untuk 
memakai sebuah topi di dalam gereja? Ketika anda memakai sebuah topi di kepala anda, anda tidak 
menghormati Kristus, benar; kaum pria, yang sedang saya bicakan. Kaum wanita, anda memiliki sebuah 
penutup, tetapi saya akan menantang siapa pun untuk memperlihatkan kepada saya di mana itu adalah 
sebuah topi ataupun saputangan. Itu adalah rambut anda! Dan anda sudah memotong semuanya itu. 
Sekarang bagaimana dengan itu? Oh, mereka berkata, “Itu mode kuno.” Jika ya, itu adalah Alkitab! Dan 
Firman Allah adalah benar.
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(126) Berbicara di sini, belum lama yang lalu, tentang wanita yang membasuh kaki Yesus, dan 
memakai rambutnya, anda tahu, dan—dan menyekanya dengan itu. Saya berkata, “Satu-satunya cara 
seorang wanita bisa melakukan itu, adalah berdiri dengan kepalanya untuk mendapatkan cukup rambut di 
bawah sini untuk membasuh kakinya, menyekanya.” Itu benar. Oh, itu, itu adalah suatu aib demi melihat 
cara . . . Di sini, cuaca yang dingin, berjalan keliling dengan mengenakan jaket gemuk seperti itu, dan 
tubuh mereka yang telanjang terlihat.
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(127) Wah, berkata, “Mengapa anda menyalahkan kaum wanita?” Anda perlu untuk disalahkan.

(128) Dan anda kaum pria yang membiarkan kaum wanita melakukan itu, saudara, saya—saya  tidak
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tahu apa yang harus dipikirkan tentang anda. Nah, itu benar.

(129) Dan anda para pastor, saya tidak mengira anda ada di sini. Tetapi jika anda melihat orang itu, 
anda beritahu dia untuk datang, memberitahu, menemui saya. Paham? Jika ia tidak lagi memiliki respek 
bagi Kristus daripada membiarkan jemaatnya tetap berbuat seperti itu tanpa . . . Nah ia . . . Mereka 
mungkin melakukan itu di belakang dia, tetapi jika ia tidak memberitahu mereka tentang itu, ia tidak 
pantas menjadi seorang hamba Yesus Kristus. Itu benar sekali. Ia tidak pantas menjadi seorang hamba 
Kristus. Seorang hamba Kristus seharusnya tidak takut jika itu sampai kepada Alkitab. Tentu saja. Tetapi 
begitulah mereka, mereka pergi ke luar dan toh mereka melakukan itu.

(130) Dan kemudian, hal pertama yang anda tahu, Protestan harus memungut itu. Kalian Methodis 
yang baik, dan kalian Baptis yang baik, dan kalian Presbiterian, atau Nazarene, Pilgrim Holiness, dan 
kalian semua, hal yang sama, segera keluar, 6 dari 1, dan setengah lusin dari yang lain. Begitulah anda, 
“Ibu dari para pelacur.” Denominasi anda, “Sepanjang mereka mulai di kantor pusat, apa bedanya dengan 
itu?” Paham? Membuat sebuah perbedaan secara keseluruhan. Itu tidak pernah mulai di Kantor Pusat itu. 
Mungkin mulai di kantor pusat anda di bawah sini, tetapi bukan di Kantor Pusat yang ada di atas sana. 
Tergantung dari mana anda berasal. Itu benar.

89

(131) Nah, saya tidak berpikir kita punya waktu untuk membahas yang satu ini, mungkin lebih baik 
saya meninggalkan itu untuk pagi hari. Baiklah, mari kita ambil saja yang pendek ini. Kita ada “baptisan 
air” di sini. Kita juga ada “predestinasi,” dan, oh, banyak hal. Jadi mari kita ambil saja ini, yang kecil ini, 
yang pendek ini tentang “para pengkhotbah wanita,” dan mengambil yang satu ini.
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(132) Nah, sekarang, pengkhotbah wanita, saya tidak ingin menyakiti perasaan anda, tetapi saya 
ingin memberitahu sesuatu kepada anda. Anda tidak memiliki setitik Nas pun, tidak satu pun di dalam 
Alkitab. Yeah. Saya tahu ke mana anda akan pergi, dan saya sudah memiliki semuanya, yeah, “Dan anak-
anak laki-laki dan anak-anak perempuanmu akan bernubuat.” Nah, jika pastor anda tidak tahu apa artinya 
“bernubuat”, ia—ia tidak tahu apa pun. Ia tidak memiliki begitu banyak urusan di balik mimbar, mencoba 
memberitahu anda untuk menjadi seorang pengkhotbah. Paham? Karena itu, mutlak, itu dihukum dari 
Kejadian sampai Wahyu. Sekarang biarlah saya perlihatkan kepada anda di sini, paham.

(133) Sekarang saya ingin agar anda membuka dengan saya di I Timotius 2:11. Buka saja di sini dan 
kita akan mendapati yang ini sekarang, dan kita akan mendapatkan itu di sini, juga, Kitab Tindakan 2 
anda. Yeah. Dan tepat—dengarkan saja apa yang harus dikatakan Kitab Suci tentang subyek ini.
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(134) Nah, seseorang tetap saja berkata, “Yah, Saudara Branham, anda hanyalah seorang pembenci 
wanita.” Saya bukan seorang pembenci wanita. Saya seorang . . . Saya hanya tidak suka melihat kaum 
wanita mencoba mengambil tempat yang seharusnya bukan untuk mereka.

Anda ingat di Galangan Kapal Howard di sini, salah satu galangan kapal yang paling sukses yang ada 
di Sungai Ohio? Mereka menempatkan seorang wanita di situ. Lihat apa yang terjadi.

Mereka memberikan kepada wanita hak untuk memungut suara. Lihat apa yang terjadi.

(135) Biarlah saya beritahu kepada anda sekarang juga. Bukan hanya menguliti kaum wanita. Saya 
ingin kaum pria memahami anda juga ada di dalam ini. Tetapi biarlah saya memberitahu anda sesuatu, 
saudara. Bangsa ini adalah bangsa wanita. Saya akan membuktikan itu kepada anda, oleh Kitab Suci, 
oleh sesuatu yang anda inginkan untuk membuktikan itu. Ini adalah . . . Apakah yang terlihat pada mata 
uang kita? Seorang wanita. Di manakah dia ditemukan di dalam Wahyu, di sini, anda melihatnya? Dia 
adalah angka 13, juga, segala sesuatu yang dia mulai; 13 bintang, 13 garis, 13 koloni. 13, semuanya 13, 
pada mulanya. Dia muncul di Wahyu pasal 13. Seorang wanita, 13!
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(136) Dan pada tahun 1933, ketika Tuhan . . . Ketika kami dulu sedang mengadakan pertemuan di 
sini di mana gereja Kristus itu berdiri sekarang, rumah Mason tua, penglihatan dari Tuhan datang kepada 
saya di atas sini dan memprediksikan bahwa “Jerman akan bangkit dan menempatkan Jalur Maginot itu di 
sana.” Banyak dari antara anda yang ingat. Dan bagaimana mereka semua akan dibentengi di sana, dan 
orang-orang Amerika akan mengalami pukulan yang berat tepat di sana di jalur itu. Dan juga dikatakan 
apa yang akan terjadi, dan tentang Roosevelt dan hal-hal itu, bagaimana ia akan lari dan menjabat 
sampai termin yang keempat. Dengan sempurna, tepat sekali sebagaimana itu terjadi. Dan juga dikatakan 
bahwa mobil-mobil akan terus menyerupai sebutir telur, sampai akhir zaman itu akan benar-benar 
berbentuk sebutir telur. Dan saya katakan, “Itu akan terjadi bahwa mobil-mobil itu tidak akan 
dikendalikan oleh setir kemudi. Itu akan dikendalikan oleh sesuatu yang lain.” Mobil-mobil itulah yang 
sedang mereka hasilkan sekarang juga, kendali jarak jauh, untuk keamaanan. Benar. Anda tidak akan bisa 
masuk ke sebuah kota . . . Kemudian, sebuah zona 20 mil, anda hanya bisa pergi sejauh 20 mil. Anda 
tidak bisa menabrak mobil yang lain, karena itu adalah kendali jarak jauh. Lihat, itu sedang berjalan 
seperti itu, dan sekarang juga.
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Dan saya katakan, “Ingat, pada hari itu, sebelum akhir zaman tiba, sebelum akhir zaman tiba, bahwa



19Kenapa Kita Bukan Sebuah Denominasi?

seorang wanita . . . Nah, anda semua tuliskanlah ini. Akan ada seorang wanita yang sangat berkuasa 
bangkit, entahkah presiden, atau diktator, atau seorang wanita yang sangat berkuasa di Amerika Serikat. 
Dan bangsa ini akan tenggelam, di bawah pengaruh kaum wanita. Sekarang, anda ingat, itu adalah 
DEMIKIANLAH FIRMAN TUHAN.” Paham?

(137) Dan dia salah. Dan untuk apakah itu diberikan? Biarlah saya beritahu anda. Jadilah rohani. Biar 
. . . Bukalah. Perhatikan. Mengapa itu dilakukan? Untuk memberikan sebuah tempat bagi gereja Katholik 
untuk masuk. Paham? Kalian menyembah bintang-bintang film ini dan semua hal-hal lain yang berbeda di 
luar sini. Ingat khotbah yang saya sampaikan? Margie, anda ingat itu, bertahun-tahun yang lalu, tentang 
penyerbuan Amerika Serikat, untuk menggulingkan pemerintah Amerika? Dan bagaimana saya 
mengatakan bahwa dia bangkit di Paris sesudah kita menyelamatkan mereka di sana dari wanita-wanita 
itu, anggur dan waktu yang besar. Dan ia menyala tepat di Hollywood. Nah, bukannya kita pergi ke Paris 
untuk mendapatkan model-model, justru mereka yang datang ke sini untuk mendapatkan model-model. 
Apakah yang melakukannya? Itu memiliki . . .
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Kita tidak mau membiarkan anak-anak anda pergi ke pertunjukan gambar itu, tetapi ia sudah ada di 
dalam televisi, langsung bergerak ke situ dan mencemari segala sesuatunya, langsung menampilkan dia. 
Dan di sinilah kita di zaman ini, semua gadis-gadis dan pemuda-pemuda kecil ini, semuanya menyukai 
jenis dari aktor-aktor televisi ini. Apakah itu? Itu sedang membuka jalan.

Nak, seorang wanita pelacur bisa mengirimkan lebih banyak orang ke neraka daripada penyelundup 
minuman keras yang bisa anda tempatkan di sebuah kota. Itu benar. Perhatikan dia pergi ke jalan-jalan 
dengan seluruh pakaiannya yang sudah dilepaskan, tidak peduli siapa orangnya, jika ia adalah seorang 
pria yang sehat dan normal, ketika ia memandang wanita itu ia pasti mengalami sesuatu yang terjadi 
pada dirinya. Nah jujur saja.

Saya tidak peduli . . .95

(138) Saya sudah memiliki Roh Kudus selama bertahun-tahun. Anda bisa memandang seorang wanita 
dan dia berdandan setengah . . . Saya—saya membawa sebuah salib kecil di mobil saya, banyak dari 
anda yang sudah melihatnya. Seseorang berkata kepada saya, “Apakah anda seorang Katholik?” Di mana 
Katholik pernah memiliki sebuah pilihan pada salib? Salib artinya “Kristen.”

(139) Santa Cecilia tua itu dan sebagainya adalah tanda faham Katholik. Kita tidak percaya dengan 
omong kosong yang seperti itu. Kita percaya di dalam Kristus. Mereka memiliki segala macam orang mati 
yang mereka sembah. Itu adalah sebuah bentuk spiritualisme yang tinggi. Itu saja yang ada di situ, 
menyembah orang mati. Tidak ada yang seperti itu, tidak.

(140) Saya tanyakan imam itu, saya katakan, “Mengapa ada, lantas, jika . . . Petrus adalah paus 
yang pertama?”
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Ia katakan, “Itu benar.”

(141) Saya katakan, “Lantas mengapa Petrus berkata, 'Tidak ada pengantara yang lain antara Allah 
dan manusia selain Manusia Kristus Yesus itu'? Dan kalian sudah memiliki lima ribu wanita yang sudah 
mati, dan semuanya yang lain, yang kalian jadikan sebagai pengantara-pengantara. Nah apakah yang 
sudah terjadi?” Begitulah. Mereka tidak punya jawaban untuk itu. Itu benar.

(142) Dan sekarang sebagian dari doktrin mereka, doktrin palsu mereka, sekumpulan nabi-nabi palsu 
Protestan sudah bermunculan dan mengajarkan hal itu, dan kalian orang-orang Protestan sedang 
menelan hal itu. Itu benar sekali. Denominasi-denominasi dan bentuk-bentuk baptisan, dan rupa-rupa 
aturan dan hal-hal yang anda jalani, yang mutlak tidak Alkitabiah. Itu bertentangan dengannya, di dalam 
Kitab Suci, namun anda membanting tulang padanya. Itu adalah kebenaran.
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(143) Sekarang dengarkan ini mengenai para pengkhotbah wanita. Baiklah. 1 Timotius, saya ingin 1 
Timotius 2:11. Sekarang dengarkan apa yang dikatakan di sini.
98

Seharusnyalah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh.

Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah 
laki-laki; hendaklah ia berdiam diri.

(144) Saya tidak bertanggung jawab untuk menempatkannya di dalam situ. Saya bertanggung jawab 
untuk memberitahu anda bahwa itu ada di situ. Paham? Paham?

Seharusnyalah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. (Jika anda 
pernah masuk ke sebuah gereja Ortodoks dan memperhatikan mereka, paham. Paham?)

Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah 
 laki-laki,  paham,  memerintah  laki-(menjadi  seorang  pastor,  diaken,  atau  yang  seperti  itu)
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laki; hendaklah ia berdiam diri.

Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa.

(145) Apakah anda tahu? Sekarang dengarkan, kaum wanita. Kalian para wanita Kristen yang benar 
dan baik adalah hal yang terbaik yang bisa diberikan Allah kepada seorang pria, atau Ia akan memberikan 
kepada pria itu sesuatu yang berbeda. Ya, tuan. Paham? Seorang wanita bahkan tidak ada di dalam 
ciptaan yang mula-mula. Wanita bukanlah produk yang diciptakan Allah. Dia adalah sebuah produk 
sampingan dari seorang pria. Allah menjadikan manusia, keduanya laki-laki dan perempuan. Dan Ia 
memisahkan mereka. Dan sesudah manusia itu hidup di bumi dan menamai binatang-binatang, dan hidup 
di sini untuk waktu yang lama, Ia mengambil sebuah tulang rusuk dari sisi Adam, sebagai sebuah produk 
sampingan, dan menjadikan seorang wanita untuk itu. “Adamlah yang pertama dijadikan, dan kemudian 
Hawa.” Sekarang perhatikan.
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Lagipula bukan Adam yang terperdaya, melainkan perempuan itulah yang terperdaya dan 
jatuh ke dalam pelanggaran.

(146) Allah mengambil laki-laki. Iblis mengambil perempuan. Lihatlah itu, tepat di muka. Apakah yang 
melakukannya di zaman ini? Lihatlah Gereja Allah yang sejati, akan berkata, “Yesus!”
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Antikristus akan berkata, “Maria!” Perhatikan roh-roh itu. Paham? Begitulah. “Salam Maria, bunda 
Allah, diberkatilah engkau di antara para wanita, dan berdoalah bagi kami orang-orang berdosa sekarang, 
dan hari kematian kami. Amin. Maria, berdoalah!” Oh, astaga, waduh! Lihat, begitulah anda berjalan, 
“wanita,” hamba iblis. Kristus, obyek penyembahan, dan Satu-satunya! Begitulah. Begitulah.

(147) “Adam yang pertama dibentuk, dan kemudian Hawa.” Adam tidak terperdaya. Dan bagaimana 
anda bisa memiliki seorang pastor, diaken wanita? Adam tidak terperdaya, tetapi wanita itu yang 
terperdaya. Dia sebenarnya . . . Dia tidak berpikir bahwa dia salah, tetapi dia sudah salah. “Wanita 
terperdaya masuk ke pelanggaran.” Karena, dia, setiap kali di mana sebuah pemakaman lewat di jalan, 
wanitalah yang menyebabkan itu. Setiap kali seorang bayi menangis, wanitalah yang menyebabkan itu. 
Setiap kali seseorang mati, wanitalah yang menyebabkan itu. Setiap rambut yang beruban, wanitalah 
yang menyebabkan itu. Semuanya, dan kematian, wanitalah yang menyebabkan itu. Segala sesuatu 
yang salah, wanitalah yang menyebabkan itu. Dan kemudian menempatkan dia sebagai kepala gereja, 
pastor, oh, kadang-kadang bishop. Memalukan dia.
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(148) Sekarang biarlah saya mengarahkan anda kepada hal ini, sesuatu yang lain, sebentar saja. 
Paham? Sekarang mari kita buka 1 Korintus 14:32 di situ, dan melihat apa yang dikatakan Paulus di sini, 
dan kemudian kita akan menuju beberapa ayat lagi, sebentar saja. Dan kemudian kami tidak ingin 
menahan anda terlalu lama, sehingga anda akan menjadi sangat lelah pada pagi harinya anda tidak bisa 
kembali. Baiklah. Saya ingin membaca. Berapa banyak yang percaya bahwa Paulus adalah seorang 
pengajar yang diilhami? Nah, ingat, Paulus juga menuliskan ini kepada Timotius. Paham? Itu, nah, 1 
Korintus 14:32. Sekarang mari kita mulai di sini, dan mulai membaca di sini, 14:34, saya percaya.
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Biarlah perempuan-perempuan berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat . . .

(149) Apakah anda mendengar apa yang dikatakannya?

Biarlah perempuan-perempuan berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab 
mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri . . .

(150) Apakah anda memiliki catatan pinggir di situ? Jika anda punya, telusurilah itu dan lihat apakah 
itu tidak mengarah ke Kejadian 3:16. Ketika Allah memberitahu Hawa, karena dia sudah mendengarkan si 
ular dan bukannya suaminya, sehingga laki-laki akan berkuasa atasnya seumur hidupnya. Bagaimana bisa 
wanita datang dan berkuasa atas seorang pria, menjadi seorang pastor atau diaken, sedangkan Alkitab 
berkata biarlah dia “tunduk,” sama seperti di permulaan dulu? Ketika Ia . . . Allah—Allah tidak bisa 
berubah. Anda tidak bisa membuat Firman mengatakan sesuatu hal di sini dan hal yang lain di sebelah 
sini. Itu tidak melakukannya. Itu adalah hal yang sama senantiasa.

(151) Jadi, pada mulanya, di situlah di mana, sebelum ini berakhir, jika saya memperoleh sebuah 
kesempatan, saya ingin meluruskan kasus Pernikahan Dan Perceraian itu bagi anda. Saya belum pernah 
melakukannya di gereja ini. Tetapi perhatikan perjanjian ganda ini. Yang satu berkata wanita itu bisa 
menikah; yang lain berkata mereka tidak bisa menikah; dan yang satu ini berkata begini, begitu, atau 
yang lain. Tunggu saja sebentar dan lihat apa yang dikatakan Alkitab ketika kita sampai ke situ. Paham? 
Baiklah. Sekarang perhatikan di sini.
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Biarlah perempuan-perempuan berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan Jemaat . . . 
mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri, seperti yang 
dikatakan juga oleh hukum Taurat.

104



21Kenapa Kita Bukan Sebuah Denominasi?

(152) Kemudian, di Perjanjian Lama, mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara, karena Paulus 
katakan di sini mereka tidak diperbolehkan. Apakah itu benar? “Biarlah perempuan-perempuan berdiam 
diri. Itulah ketaatan.” Nah jika anda mau menelusuri bacaan pinggir anda di situ, itu akan membawa anda 
ke Kejadian 3:16. Paham? Baiklah. “Di bawah, seperti di bawah hukum taurat.”

Jika mereka . . . ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka . . . menanyakannya—
menanyakannya kepada suaminya . . . rumah. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk 
berbicara dalam pertemuan Jemaat.

Apa? . . .

(153) Sekarang lihatlah tanda tanya yang ada pada masing-masing Alkitab anda, pada “Apa?” itu. 
Apakah yang menyebabkan Paulus mengatakan itu dan bertindak seperti itu? Nah, jika anda pernah 
mendapatkan surat itu yang dituliskan orang-orang Korintus kepada Paulus. Nah, anda bisa 
mendapatkannya di sebuah perpustakaan bagus mana pun, paham, di mana orang-orang Korintus 
menuliskan kepada Paulus. Mereka menulis dan memberitahu dia, sesudah wanita-wanita ini yang sudah 
bertobat . . . Mereka memiliki seorang dewi di sana, yang disebut “Diana.” Dan dia juga adalah dewi 
Efesus. Dan orang-orang Korintus menyembah yang sama, karena itu adalah sebuah penyembahan 
berhala. Dan suatu hari mereka menemukan sebuah batu di padang, itu terlihat seperti wujud seorang 
wanita. Mereka berkata, “Allah adalah seorang wanita, dan dia menjatuhkan patungnya kepada kita.” Dan 
kuil mereka jauh melampaui baitnya Salomo, mereka katakan, para sejarawan itu. Oh, itu seluruhnya 
terbuat dari batu pualam, dilapisi dengan emas; di mana, baitnya Salomo dulu terbuat dari kayu aras, 
disalut dengan emas. Paham? Dan itu dulu jauh melampauinya. Dan itu, lantas, jika Allah adalah seorang 
wanita, wah, tentu, dia bisa memiliki imam-imam wanita. Tentu, jika Allah adalah seorang wanita, maka 
pengkhotbah wanita itu benar. Tetapi, Allah adalah seorang Laki-laki. Alkitab katakan Ia adalah seorang 
Laki-laki, dan Ia adalah seorang Laki-laki. Paham? Dan jika Allah adalah seorang Laki-laki, maka itu 
seharusnya laki-laki.
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Sekarang perhatikan di sini, “Apa?”106

(154) Nah, sebagian dari imam-imam wanita itu, ketika mereka dulu bertobat dari penyembahan 
berhala kepada Kekristenan, mereka pikir mereka bisa mempertahankan jabatan mereka sebagai seorang 
pengkhotbah, hanya pindah saja. Jika mereka berkhotbah tentang Diana di sana, mereka datang ke sini 
dan berkhotbah tentang Kristus.

(155) Ia berkata, “Apa? Adakah Firman Allah keluar . . .” Dengarkanlah Ini. Saudara, bagaimana para 
minister bisa melakukan itu? Ayat 36.

Apa? Adakah firman Allah keluar dari kamu? Atau hanya kepada kamu sajakah firman itu 
telah datang?

Jika seseorang menganggap dirinya nabi atau seorang yang rohani 
 ia harus sadar, bahwa apa 

yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. 

(bahkan tidak perlu 
menjadi seorang nabi; seseorang yang berpikiran rohani saja),

(Anda percaya itu?)

Tetapi jika ia, jika seseorang menjadi bodoh, biarkanlah dia menjadi bodoh.

(156) Nah, itu benar-benar sekasar yang saya tahu untuk menempatkannya. Paham? Ia berkata, 
“Jika seseorang adalah seorang yang rohani, atau seorang nabi, ia akan mengakui bawa apa yang aku 
tuliskan di sini adalah Perintah Tuhan.” Tetapi dikatakan, “Jika ia—jika ia mau menjadi bodoh, biarkanlah ia 
menjadi bodoh.” Paham? Itu saja yang bisa anda lakukan. Jika mereka ingin tetap lanjut dengan itu, anda 
biarkan saja mereka lanjut, karena ia sudah melihatnya dimulai di sana.

(157) Dan seorang wanita memberitahu saya, dikatakan, “Oh, Paulus hanyalah seorang pembenci 
wanita.”
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(158) Ia bukan pembenci wanita. Anda tahu, Paulus adalah rasul, dan bagi Gereja Kafir. Perhatikan di 
sini. Apakah anda kenal Paulus . . . Berapa banyak yang percaya itu adalah apa yang dikhotbahkan 
Paulus? Apakah itu yang ia—ia katakan di sini? Dan Paulus katakan . . .

(159) Anda berkata, “Yah, tunggu sebentar sekarang, Saudara Branham. Tunggu sebentar! Nah, 
bishop kami mengatakan itu tidak apa-apa. Pengawas umum, Sidang Jemaat katakan itu tidak apa-apa. 
Bishop Keesaan katakan itu tidak apa-apa.”

(160) Saya tidak peduli apa yang mereka katakan. Itu palsu! Dan saya telah memberitahu anda kita 
akan menancapkan ini dengan kuat. Dan nabi-nabi palsu akan berkata demikian. Sebab Alkitab berkata, 
“Jika seseorang menganggap dirinya rohani, atau seorang nabi, biarlah ia mengakui bahwa apa yang aku 
katakan adalah Perintah Tuhan.” Dan jika rohnya tidak memberi kesaksian sesuai dengan Firman itu, ia 
adalah seorang nabi  palsu,  sejak  mulanya.  Lebih  baik  saya  menjadi  seorang  pembenci  wanita  daripada
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seorang pecinta wanita, demi membiarkan sesuatu yang seperti itu, demi berpihak dengan hal yang 
seperti itu di dalam Gereja Allah, yang bertentangan dengan ketetapan-ketetapan Allah. Dan Paulus 
katakan. . . Ambil Galatia 1:8, Paulus berkata, “Jika seorang malaikat dari Surga mengkhotbahkan suatu 
Injil yang lain daripada apa yang sudah aku khotbahkan kepadamu, terkutuklah dia.” Sekarang apakah 
yang akan anda lakukan mengenai Itu?

(161) Nah anda berkata, “Bagaimana perihal di mana dikatakan, 'Anak-anakmu laki-laki dan anak-
anakmu perempuan akan bernubuat,' di Yoel, dan—dan di mana Petrus mengutip itu pada Hari 
Pentakosta?” Itu benar sekali.
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(162) Apakah anda tahu, di Perjanjian Lama, bahwa satu-satunya jalan, dan satu-satunya jalan 
sekarang, di mana seseorang bisa masuk kepada perjanjian itu, melalui, oleh . . . Abraham adalah 
seorang yang sudah diberikan janji, dan meterai janji itu diberikan melalui sunat. Berapa banyak yang 
tahu itu? Itu dulu adalah Allah yang menegaskannya.

(163) Seperti seorang saudara Baptis, ia berkata, “Saudara Branham, wah, kami orang-orang Baptis 
sudah menerima Roh Kudus.”
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Saya katakan, “Kapan anda memperolehNya?”

Dikatakan, “Pada waktu kami percaya.”

(164) Saya katakan, “Paulus berkata, 'Sudahkah kamu menerima Roh Kudus sejak kamu percaya?'” 
Paham? Saya katakan, “Nah, anda Baptis datang ambillah sebagian dari Itu, dan kita akan membicarakan 
suatu keamanan Kekal dengan anda,” saya katakan. “Tetapi, yah, di mana anda memperolehnya seperti 
itu?” Paham?

(165) Ia berkata, “Sudahkah kamu menerimaNya sejak kamu percaya?” Mereka adalah orang-orang 
percaya, dan sudah bersorak dan bersukacita dan sebagainya. Mereka dulu belum menerima Roh Kudus. 
Paulus katakan mereka belum. Paham? “Sudahkah kamu menerima Roh Kudus sejak kamu percaya?”

Mereka berkata, “Kami tidak tahu apakah ada Roh Kudus.”

Dikatakan, “Lantas bagaimana kamu dibaptis?”

(166) Mereka berkata, “Kami sudah dibaptis.” Tetapi, dengan cara yang salah, paham. Jadi ia harus 
dibaptis ulang, lagi. Baiklah.

(167) Nah sekarang perhatikan ini, di mana para pengkhotbah wanita ini, ketika mereka masuk, 
mereka pikir mereka akan memperoleh wewenang mereka. Tetapi itu mutlak tidak diizinkan oleh Allah 
untuk berbuat demikian. Dan biarlah . . . sementara kita sedang membahas subyek ini di sini, para wanita 
ini, paham. Dan itu, nah, ia berkata, “Jika ada seorang yang rohani di tengah-tengah kamu, atau seorang 
nabi, biarlah ia mengakui bahwa apa yang kutuliskan kepadamu adalah Perintah-perintah Tuhan. Tetapi 
jika ia bodoh, biarlah ia bodoh.” Dan itulah sebabnya . . . tabernakel ini tidak meneguhkan dan 
menahbiskan para pengkhotbah wanita, para diaken wanita, atau sesuatu untuk dilakukan oleh seorang 
wanita sebagai sebuah jabatan di gereja ini, adalah karena Kitab Suci ini terbentang di sini dan itu 
telanjang.
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(168) Nah, Alkitab memang berkata, “Anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan 
bernubuat.” Sekarang, kata bernubuat itu artinya apa? Periksalah itu. Itu adalah untuk “memberitahu 
sesuatu, di bawah pengilhaman,” atau “meramalkan sesuatu.” Itu adalah sebuah kata rangkap.
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(169) Sama seperti menguduskan artinya untuk “dibersihkan, dan dipisahkan bagi pelayanan.” 
Paham? Atau, itu adalah sebuah kata rangkap, yang artinya lebih dari satu hal, seperti kita memiliki 
begitu banyak darinya di dalam bahasa Inggris di sini.

(170) Seperti kita mengucapkan kata “board.” Yah, apa artinya board? Anda berkata, “Yah, yang ia 
maksudkan ia telah membayarkan ongkosnya [board].” “Tidak, ia tidak pernah. Yang ia maksudkan ia 
membor [bored] sebuah lubang.” “Tidak, ia tidak pernah. Yang ia maksudkan ia membuatnya bosan 
[bored].” Atau, anda lihat, hanya sebuah kata, anda harus tahu apa yang sedang anda bicarakan. 
Paham?

(171) Dan demikianlah itu dengan kata rangkap ini, di mana, “Anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu 
perempuan akan bernubuat.” Nah, satu-satunya cara di mana Allah . . .

(172) Orang Baptis ini berkata, “Yah, kami sudah menerima Roh Kudus.” Saya katakan . . . “pada 
waktu itu ketika kami mempercayainya.” Saya katakan . . . Nah, paham, ia berkata, “Allah memberikan 
Abraham . . .” Dikatakan, “Abraham percaya kepada Allah.” Begitulah caranya ia menempatkannya. Ia 
berkata, “Abraham percaya kepada Allah dan itu diperhitungkan sebagai kebenaran kepadanya.” Berapa 
banyak  yang  tahu  bahwa  itu  kebenaran?  Sekarang  perhatikan  betapa—betapa  mudahnya  Setan  bisa
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menyusupkan itu pada seorang saudara. Lihat, sebegitu mudahnya. Nah, itu Kitab Suci.

(173) Saudara, saya sedang memberitahu anda, dalam hal ini di atas sini, anda seharusnya diurapi 
sebelum anda masuk ke sini. Anda seharusnya masuk ke sebuah tempat yang rahasia dan berdoa. 
Orang-orang berkata, “Mengapa anda tidak keluar dan menemui orang-orang?” Saudara, jika anda mau 
berbicara kepada umat atau mengajar mereka, anda sebaiknya tinggal seorang diri dengan Allah, untuk 
sementara waktu, sebelum anda masuk ke mimbar itu. Tentu saja, paham, karena Setan licik, sangat 
licik.

(174) Ia berkata sekarang, perhatikan, ia berkata, “Abraham percaya kepada Allah, dan itu 
diperhitungkan sebagai kebenaran kepadanya.” Itu benar. Ia berkata, “Sekarang, apalagi yang bisa 
dilakukan Abraham selain percaya?”
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Saya katakan, “Itu saja yang bisa ia lakukan.”

(175) Ia berkata, “Betapa lebih lagi yang bisa anda lakukan atau siapa pun selain percaya?”

(176) Saya katakan, “Itu saja yang bisa kita lakukan. Tetapi lihat, saudara, pada waktu itu Allah 
memperdamaikan, atau mengenali iman Abraham. Ia memberikan meterai kepadanya, sebuah tanda 
sunat, sebagai sebuah meterai perjanjian. Paham? Ia memberikan kepadanya. Ia berkata, 'Sekarang, 
Abraham, Aku mengenali imanmu, jadi Aku akan memberikan sebuah tanda kepadamu sekarang bahwa 
Aku sudah menerimamu.'”

(177) Jadi Ia menyunat Abraham, dan itu adalah sebuah meterai perjanjian. Dan sekarang di zaman 
ini . . . Nah, seorang wanita tidak bisa ada di dalam perjanjian itu: hanya seorang wanita yang menikah. 
Cari tahulah, tidak bisa menyunat seorang wanita; jadi, mereka harus masuk, jadi wanita itu dan 
suaminya adalah satu. Mereka bukan lagi dua; mereka satu. Berapa banyak yang tahu itu? Kitab Suci 
berkata demikian. Jadi, dia yang sudah menikah, maka dia—dia menjadi satu. Dan telusuri di sini dan lihat 
di sini di Timotius, mengatakan hal yang sama, dikatakan, “Namun dia akan diselamatkan karena 
melahirkan anak, jika dia terus berjalan di dalam iman dan kekudusan dengan segala kesederhanaan.”

(178) Sekarang, tetapi, kemudian, sunat di Perjanjian Lama dulu adalah daging, tetapi di Perjanjian 
Baru ini, Yoel berkata, “Aku akan mencurahkan RohKu ke atas semua daging, dan anak-anakmu laki-laki 
dan anak-anakmu perempuan akan bernubuat.” Nah, kata bernubuat bukan berarti mengajar. Bernubuat 
artinya “memberitahukan sebuah pengalaman, di bawah pengilhaman,” atau “meramalkan sesuatu yang 
akan segera terjadi.” Dan kita tahu bahwa dulu ada nabiah-nabiah di Perjanjian Lama. Mereka tidak 
pernah bisa berbicara di dalam gedung, berbicara di dalam gereja, di dalam jemaat, sebagai seorang 
pengajar. Tetapi dia, Hana, dan banyak dari mereka di bait itu, mereka adalah nabiah-nabiah, dan mereka 
. . . Miriam adalah seorang nabiah, atau yang seperti itu. Dia memiliki Roh padanya, itu benar, tetapi dia 
memiliki batasan-batasan tempat.

114

Kaum wanita bisa menjadi nabiah-nabiah di zaman ini, mutlak; tetapi bukan pengajar-pengajar, dan 
sebagainya, di balik podium ini. Anda melakukannya, anda membuat—anda membuat Alkitab 
bertentangan dengan diriNya. Alkitab tidak bisa mengatakan satu hal di sini, dan hal yang lain di sebelah 
sini. Ia harus senantiasa mengatakan hal yang sama atau Itu bukan Firman Allah. Paham? Jadi, “Anak-
anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan bernubuat,” artinya bahwa mereka akan 
“meramalkan” atau “bersaksi.” Nah, anda periksa itu, dan anda ambil kamus Alkitab dan lihat apakah itu 
tidak benar. “Anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan bernubuat.”

(179) Nah, Alkitab berbicara tentang seorang wanita yang berpura-pura dia, atau mengklaim bahwa 
dia . . . Ini akan bekerja bagi gereja Katholik, dan akan bekerja juga dengan . . . dengan subyek kecil ini 
yang akan kita bicarakan sekarang. Mari kita menuju Kitab Wahyu, dan mari kita mengambil kira-kira di 
pasal 2 dan ayat 20, tepat sementara kita ada di sini dekat dengan itu, agar anda bisa memperhatikan di 
sini dan betul-betul melihat betapa jahatnya hal itu jadinya, dengan berbicara di hari-hari terakhir ini apa 
yang akan terjadi, bagaimana bahwa ini . . . bagaimana jadinya wanita ini. Ingat, gereja Katholik adalah 
seorang wanita. Kita baru saja membacanya, bukankah begitu? Dengarkan ini sekarang, bagaimana yang 
dikatakanNya. Wahyu 2:20, “Sekarang bertahan . . .” Ia sedang berbicara kepada gereja Tiatira ini, 
paham, “Sekarang bertahan . . .” Yang adalah gereja zaman pertengahan di sana, melewati Zaman-
zaman Kegelapan.
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Tetapi Aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Izebel, yang menyebut 
dirinya nabiah, mengajar dan . . . menyesatkan hamba-hamba-Ku supaya berbuat zinah dan 
makan persembahan-persembahan berhala. (Paham?)

(180) Sekarang, jika anda pernah memperhatikan, memperhatikan zaman-zaman gereja ini, kemudian 
kita akan menutup. Kemudian pada pagi hari kita akan mengambil hal-hal yang lain ini. Perhatikan. Di . . . 
Di bawah kaki dian emas tabernakel Yahudi, yang ada di dalam, dari roti sajian dan seterusnya, ada tujuh 
kaki  dian  emas.  Anda  semua  tahu  hal  itu.  Paham?  Ada  tujuh  zaman  gereja.  Itu  berbicara  yang  sama
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tentang tujuh zaman gereja, suatu terang. Sekarang jika anda memperhatikan di Wahyu pasal 1, kita 
temukan Yesus berdiri di tengah-tengah tujuh zaman gereja, tujuh kaki dian emas, ketika ia berpaling 
dan melihat Seorang seperti Anak manusia, berdiri, dengan mengenakan pakaian sebagaimana yang 
dituliskan. Itu adalah Mempelai Wanita yang sedang berdiri di kaki dian, yang dibentangkan itu.

(181) Nah, Perjanjian Lama, mereka akan mengambil . . . satu lilin ini, dan menyalakannya, mengambil 
lilin yang lain dan menyalakan yang satu itu, menyalakan yang satu itu, satu dari yang lainnya seperti 
itu, hingga mereka menyalakan keseluruhan kaki dian itu.

(182) Jika anda mau memperhatikan, pada mulanya, ketika Allah mulai berurusan dengan bangsa 
Yahudi, dan mereka sudah melalui zaman keemasan. Dan kemudian zaman yang paling gelap perihal 
bangsa Yahudi, Allah berurusan dengan bangsa Yahudi, dulu di dalam pemerintahan Ahab. Dan jika anda 
mau memperhatikan, membaca tujuh zaman gereja itu di sana, Ia kembali ke situ lagi. Ia katakan, 
sekarang, “Beberapa hal yang lalu,” dan dikatakan . . . Nah, tepat di Zaman Kegelapan itu, 1.500 tahun 
di sana, atau masanya Ahab, yang pertama, dan bangsa Yahudi. Zaman yang paling gelap yang mereka 
miliki, ketika Ahab menikahi Izebel dan membawa masuk penyembahan berhala ke Israel, dan membuat 
seluruh umat menyembah kepada Ahab . . . kepada allahnya Izebel. Anda ingat, mereka membawa, 
menanam pohon-pohon besar, dan meruntuhkan mezbah-mezbah Allah. Dan Elisa berseru, hanya ialah 
“satu-satunya,” dan Allah memiliki 700 orang yang sama sekali tidak pernah sujud kepada Baal. Anda 
ingat itu? Itu adalah perlambang Gereja pilihan itu yang keluar. Lihat di sana? Lihat bagaimana itu?
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(183) Sekarang, di gereja ini, jika anda mau memperhatikan gereja yang pertama, gereja yang 
pertama, gereja Efesus, dulu adalah sebuah gereja yang besar. Ia berkata, “Kamu masih memiliki terang.” 
Dan jika anda memperhatikan, tiap-tiap gereja, itu mulai redup, redup, redup, hingga itu sampai ke 
Tiatira. Kemudian, 1.500 tahun. Kemudian Ia keluar ke sisi yang lain itu, “Dan kamu hanya memiliki sedikit 
terang. Kuatkanlah apa yang masih ada padamu, agar jangan kaki dianmu diambil.” Dan itu berjalan terus 
pada waktu itu sampai ke zaman gereja Filadelfia, dan kemudian masuk ke zaman gereja Laodikia.
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(184) Nah, di sinilah hal yang indah. Oh, bukan main! Saya sungguh menyukai ini, Saudara Smith. 
Lihat, perhatikan ini. Nah, di zaman gereja ini, sebagaimana kita melaluinya . . . Sekarang perhatikan ini. 
Zaman gereja yang pertama adalah Efesus, zaman gereja Efesus. Nah, masing-masing zaman gereja itu, 
hingga itu sampai ke 1.500 tahun ini, jika anda mau memperhatikan . . . Bacalah itu sekarang ketika anda 
sampai di rumah malam ini, jika anda punya waktu, atau pagi-pagi sekali, sebelum anda datang ke 
gereja, di Wahyu pasal 1, 2, 3. Anda akan menemukan, masing-masing zaman gereja itu, Ia berkata, 
“Engkau memiliki sedikit kekuatan, dan engkau tidak menyangkali NamaKu,” hingga Ia sampai ke 1.500 
tahun di Tiatira ini, Zaman Kegelapan. Kemudian Ia keluar ke sisi yang lain, dan berkata:

119

. . . engkau memiliki sebuah nama seolah-olah engkau hidup, tetapi engkau mati.“

(185) Dan ini, tidak satu pun dari zaman-zaman gereja yang lain ini, itu atau zaman gereja Filadelfia, 
tidak pernah memakai Nama itu lagi. Tidak pernah memiliki Nama itu, karena itu hilang selama masa ini. 
Nah, oh, bagaimana kita bisa menaruhnya pada pengajaran-pengajaran palsu itu sekarang, tepat di 
sana, memperlihatkan kepada anda itu adalah seorang ibu, gereja Katholik, sang ibu dari semuanya itu, 
betapa dia adalah “ibu, misteri, Babel.” Dan itu adalah, perhatikan, zaman gereja ini di sini ketika dia 
keluar, dia memiliki sedikit terang, kemudian dia semakin redup, redup, dan kemudian dia masuk ke dalam 
sebuah organisasi dulu di sini, 1.500 tahun ini. Dan sekarang dia keluar dari situ, bukan sebagai sebuah 
gereja Tuhan Yesus Kristus, tetapi sebagai gereja Katholik. Bagaimanakah Luther keluar? Sebagai gereja 
Lutheran. Bagaimanakah Baptis keluar? Sebagai gereja Baptis. Bukan NamaNya, bukan NamaNya; sebuah 
nama yang lain: “kamu memiliki sebuah nama.” “Sebab tidak ada nama lain yang diberikan di bawah 
kolong langit ini yang olehnya anda boleh diselamatkan, hanya Nama Yesus Kristus.” “Engkau memiliki 
sebuah nama seolah-olah engkau hidup, tetapi engkau mati,” begitulah dengan denominasi itu.
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(186) “Oh, saya adalah seorang Presbiterian,” dan anda mati. “Oh, saya adalah seorang Baptis,” dan 
mati! Anda hidup hanya sewaktu anda hidup di dalam Kristus Yesus. Itu benar. Dan baptisan-baptisan 
palsu anda, baptisan air palsu; percik, siram, sebagai ganti ditenggelamkan; memakai “Bapa, Anak, dan 
Roh Kudus” sebagai ganti Nama Tuhan Yesus Kristus. Semua hal-hal yang palsu itu bermunculan, Alkitab 
katakan, seperti menuangkannya ke dalam itu sekuat yang ia bisa. Dan di sinilah kita toleransi dengan 
mereka, “Yah, gereja saya percaya Itu seperti ini.” Tetapi Alkitab katakan Ini. Paham? Tidak ada yang 
seperti itu. Tidak ada hal yang seperti itu.
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(187) Dan tidak ada tempat di dalam Alkitab di mana mereka pernah menjulurkan lidah mereka dan 
mengambil ekaristi kudus itu, dan imam minum anggur dan menyebutnya Roh Kudus. Tidak pernah ada di 
dalam Alkitab di mana mereka pernah berjabat tangan dan mengulurkan tangan kanan tanda 
persekutuan, dan menyebutnya Roh Kudus. Tidak pernah ada seseorang yang bangkit dan berkata, 
“Sekarang saya adalah orang percaya,” dan menerima Roh Kudus. Kalau itu dulu terjadi, beginilah 
caranya di mana Kitab Tindakan 2 itu harus dibaca, “Dan ketika Hari Pentakosta tiba, datanglah seorang 
imam Roma, dan ia memakai kerah yang terbalik. Ia berjalan naik, dan berkata, ”Kalian semua julurkanlah
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lidahmu sekarang dan terimalah ekaristi kudus ini, perjamuan yang pertama.'“ Bukankah akan begitu 
caranya membaca Kitab Tindakan 2?

(188) Yah, kalian Protestan sama buruknya. Kembali ke sana dan berkata, “Sekarang ketika kami 
berjalan kepada kalian Methodis; menempatkan mereka di sebelah kanan, atau, mengulurkan tangan 
kanan tanda persekutuan, dan enam bulan masa percobaan.” Di manakah anda membaca itu di Kitab 
Tindakan 2? Paham? Dari manakah anda mendapatkan itu? Paham?
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(189) Dikatakan, “Ketika mereka semuanya berkumpul di satu tempat, dengan satu tujuan!” Tidak 
pernah ada bishop yang tampil dan melakukan ini, dan tidak pernah ada imam yang tampil dan melakukan 
ini. “Tetapi datanglah suatu suara dari Surga seperti angin ribut, dan Itu memenuhi seluruh rumah di 
mana mereka berada.” Begitulah caranya mereka menerimaNya, ya, tuan, seperti angit ribut yang datang 
dari Kemuliaan. Bukan dari jalan atau dari suatu denominasi.

. . . engkau memiliki sebuah nama yang engkau hidupi, tetapi engkau mati.

(190) Lihat, kredo-kredo dan denominasi-denominasi anda sudah menjauhkan Allah seperti itu, 
hingga, “Kami percaya ini, dan kami percaya zaman-zaman mukjizat sudah berlalu.” Itu adalah seorang 
nabi palsu yang berkata demikian. Itu adalah seorang nabi palsu yang memberitahu anda, bahwa, “Anda 
bisa berjabat tangan dan menerima Roh Kudus.” Itu adalah seorang nabi palsu yang memberitahu anda, 
“Anda menerima Roh Kudus ketika anda percaya.” Itu adalah seorang nabi palsu yang memberitahu anda, 
“Anda seharusnya disiram dan dipercik sebagai ganti baptisan.” Itu adalah seorang nabi palsu yang 
memberitahu anda untuk “dibaptis di dalam Nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus,” sedangkan tidak ada Nas 
untuk itu di dalam Alkitab. Itu benar. Tidak ada satu Nas pun di dalam Alkitab yang memberitahu anda 
untuk dibaptis, di mana siapa pun pernah dibaptis, hanya di dalam Nama Yesus Kristus. Hanya, murid-
murid Yohanes; dan mereka harus datang, dibaptis ulang, di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus, untuk 
memperoleh Roh Kudus. Itu benar. Nah, itu bukan doktrin Yesus Saja. Saya tahu doktrin Yesus Saja. 
Bukan itu. Itu betul-betul adalah Doktrin Alkitab. Itu benar.
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(191) Tetapi begitulah anda. Apakah urusan anda dengan itu? Di situlah mami anda. Di situlah mami 
dari kredo-kredo itu.

(192) Sekarang, jika anda memandang kembali di dalam Alkitab dan memberitahu saya di mana 
seseorang pernah dipercik. Methodis, Presbiterian, Katholik, beritahu saya di mana seseorang pernah 
dipercik, di dalam Alkitab. Beritahu saya di mana seseorang pernah disiram, di dalam Alkitab, bagi 
pengampunan dosa. Sebutkan itu. Bisakah anda menemukannya? Jika anda menemukannya, datangi 
saya, dan saya akan berjalan di jalan ini dengan sebuah tanda di punggung saya, dan berkata, “Seorang 
nabi palsu! Saya sudah salah.” Atau, anda temukan satu tempat di seluruh Alkitab di mana seseorang 
pernah dibaptis di dalam Nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di mana 80 persen dari anda sudah dibaptis 
demikian. Carikan saya satu Nas di mana seseorang pernah dibaptis demikian, dan saya akan menaruh 
sebuah tanda di punggung saya, “nabi palsu,” dan berjalan di jalan dengan itu seperti ini. Dan perlihatkan 
kepada saya di mana seseorang pernah dibaptis, di dalam Gereja yang baru itu, yang tidak perlu datang 
dan dibaptis ulang, di . . . bukan di dalam nama “Yesus” saja, tetapi di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus. 
Itu benar. Lihat apakah itu tidak benar.
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(193) Dan, di sini, apakah itu? Dia adalah ibu dari wanita-wanita pelacur. Apakah yang menjadikan 
dia seorang pelacur? Apakah yang menjadikan dia seorang sundal? Doktrinnya! Apakah yang menjadikan 
mereka seorang pelacur? Doktrinnya!
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(194) Dan itulah alasannya kita tidak toleransi dengan denominasi-denominasi mereka dan dokma-
dokma mereka. Kita tetap bersih dengan Alkitab ini. Saya tidak tahu seberapa baik anda hidup dengan 
Itu, tetapi bagaimanapun juga anda sudah diajarkan hal Itu. Benar. Itu terserah anda. Saya tidak bisa 
membuat anda menghidupiNya. Saya hanya bisa memberitahu anda apakah Kebenaran. Itulah sebabnya 
kita bukan sebuah denominasi. Saya tidak akan—tidak ingin mencemari diri kita untuk masuk kepada 
suatu hal yang seperti itu, harus tunduk kepada suatu jenis dokma. Lebih baik saya menempuh jalan 
bersama dengan kawanan kecil Tuhan yang dipandang hina itu. Lebih baik saya tetap bersih dan murni di 
hadapan Firman dan Allah, dan berdiri di sana dan berkata, “Tidak ada darah manusia di jubah saya.” 
Itulah sebabnya kita tetap tinggal di Tabernakel Branham. Itulah sebabnya kita bukan Sidang Jemaat 
Allah. Itulah sebabnya kita bukan Keesaan. Itulah sebabnya kita bukan Yesus Saja. Itulah sebabnya kita 
bukan Methodis. Itulah sebabnya kita bukan Baptis. Hanyalah sebuah tabernakel kecil di sini. Kita tidak 
memiliki denominasi sama sekali. Kita merdeka di dalam Kristus. Itulah sebabnya kita tetap sebagaimana 
kita adanya. Dan Allah sudah memberkati kita, Allah menolong kita.

(195) Sekarang, kami bisa memberitahu anda mengapa kita mengambil perjamuan, kami memberitahu 
anda mengapa kita melakukan pembasuhan kaki, mengapa kami tidak membiarkan jemaat melakukannya 
jika kami tahu mereka masih ada di dalam dosa. Itulah sebabnya, 2 atau 3 minggu belakangan ini, saya 
sudah pergi dari satu jemaat ke jemaat yang lain, di mana anda juga sudah memiliki sedikit perselisihan di 
sekitar sini. Berkeliling, yang satu tidak mau berbicara dengan yang lain, saling berpapasan di  jalan  dan
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memalingkan kepala anda. Memalukan anda, yang sudah mengambil cawan Allah yang diberkati ini di atas 
sini, altar ini, dan menyebut diri anda saudara-saudara dan saudari-saudari, dan kemudian berbicara di 
telepon dan mengoceh tentang seorang dengan yang lain. Anda tidak pantas disebut sebagai orang-
orang Kristen bilamana anda masih seperti itu. Benar. Menjauhlah dari telepon itu; jika anda tidak bisa 
mengucapkan sesuatu yang baik tentang seseorang, jangan anda berbicara sama sekali. Ingat, Allah 
akan meminta pertanggungjawaban anda. Sepanjang jenis roh yang seperti itu ada di dalam diri anda, 
anda tahu anda tidak benar dengan Allah. Kalau anda tidak merasa . . .

(196) Jika seseorang bersalah, pergilah kepadanya dan berdamailah. Jika anda tidak bisa berdamai, 
bawalah seseorang dengan anda. Tidak heran Allah tidak bisa mendisiplinkan GerejaNya, karena anda 
tidak melakukannya dengan benar. Sebagai ganti pergi ke telepon dan memperbincangkan yang satu ini, 
apakah yang terjadi, dan sekte-sekte kecil dan sebagainya, beredar seperti itu. Sebagai ganti melakukan 
itu, mengapa anda tidak melakukan apa yang dikatakan Alkitab? Jika seorang saudara tertangkap di 
dalam sebuah kesalahan, pergilah kepadanya dan lihatlah apakah anda tidak bisa berdamai dengannya. 
“Yah, sekarang, ia dulu melakukannya kepada saya!” Saya tidak peduli apa yang dulu ia lakukan, 
bagaimanapun juga datangi dia! Tidak dikatakan supaya ia yang mendatangi anda. Anda datangi dia jika 
ia salah. Anda berkata, “Yah, ia yang salah. Ia seharusnya yang datang kepada saya.” Bukan itu yang 
dikatakan Alkitab. Alkitab katakan agar anda mendatanginya. Jika ia salah, anda datangi dia.
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(197) Dan kemudian jika dia tidak mau mendengarkan anda, maka bawalah seseorang dengan anda, 
sebagai saksi.

(198) Dan kemudian jika ia tidak mau melihat saksi itu, maka katakan, “Sekarang saya akan 
membawa pastor anda.” Lalu anda beritahu dia, katakan, “Saya akan memberitahukannya kepada 
jemaat, dan dalam 30 hari sejak saat ini, jika kalian saudara-saudara tidak membereskan itu . . . Saudara 
ini di sini ingin didamaikan. Anda tidak mau melakukannya. Dan jika anda tidak mau membereskannya 
dalam 30 hari, maka apakah yang akan terjadi? Anda bukan lagi salah seorang dari kami.”

(199) Alkitab katakan, “Jika ia tidak mau mendengarkan gereja, maka anggaplah dia sebagai seorang 
penyembah berhala dan seorang pemungut cukai.” Anda lihat, sepanjang saudara itu ada di bawah 
perlindungan gereja, Darah Kristus melindungi dia. Itulah alasannya kita tidak membuat gereja berputar 
sebagaimana yang dilakukannya. Sekarang, baiklah, Ini adalah Doktrin Bap- . . . gereja Baptis, atau 
Tabernakel Branham di sini, jika anda mau melakukannya. Lihat, mengapa tidak bisa . . .
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(200) Anda ada di sini, berkata, misalnya, dua orang, katakanlah Leo dan saya. Maukah anda 
membuat saya . . . Dan saya katakan, “Yah, ia—ia salah kepada saya.” Itu tidak ada bedanya. Saya 
yang seharusnya mendatangi dia. Yah, ia adalah seorang anggota gereja ini. Ia—ia sudah menjadi 
seorang Kristen. Ia sudah mengambil perjamuan di sini bersama-sama dengan saya. Dan kami sudah 
dibaptis di dalam Nama Tuhan Yesus. Berjalan lurus, sebagai saudara, antara satu sama lain, lalu sesuatu 
terjadi.
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(201) Itu bukan orangnya. 90 persen itu adalah iblis yang ada di antara orang-orang. Bukan orang-
orangnya. Itu adalah iblis. Dan sepanjang anda membiarkan iblis melakukan itu, anda sedang melukai 
saudara anda. Itu benar.

(202) Yah, ada sesuatu yang salah dengan Leo dan saya; mari kita pergi membereskannya. Dan jika 
anda melihat ada sesuatu, adalah kewajiban anda untuk datang kepada kami, dan berkata, “Kalian 
berdua datanglah ke sini dan berkumpullah. Kita akan meluruskan hal ini.” Nah, kemudian, jika itu sampai 
di sana, dan di sana, dan diketahuilah, kemudian, di sinilah kita. Saya katakan, “Baiklah, hal pertama, jika 
kita—kita tidak bisa sepakat, maka anda datang ke gereja seperti itu.”
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(203) Dan kemudian se—sepanjang anda belum berbuat apa-apa mengenai itu, Darah Yesus Kristus 
melindungi kita berdua. Paham? Tetapi kemudian itu—kanker tua itu akan memulai kanker yang lain, dan 
kanker itu akan memulai kanker yang lain, dan segala sesuatunya akan sakit, seluruhnya, seluruh jemaat. 
Kemudian anda sampai ke sebuah tempat di mana anda datang ke gereja, dan benar-benar dingin, anda 
harus mendatangkan penjaga gedung untuk menghancurkan gumpalan es itu, sebelum jemaat bisa 
masuk. Nah, anda tahu itu benar. Dan dingin! Seseorang duduk di dekat situ, anda tahu, dan benar-
benar tidak mengatakan apa pun. “Yah, kita dulu begitu rohaniah.” Yah, apakah yang terjadi? Anda dulu 
berjalan dengan baik, apakah masalahnya? Lihat, dosa-dosa anda memisahkan anda. Allah akan meminta 
pertanggungjawaban anda untuk itu, saudara-saudara. Sekarang bereskanlah hal ini.

(204) Tidak ada yang salah dengan saya, tidak ada yang salah dengan Leo; itu adalah iblis yang ada 
di antara kami. Itu benar. Luruskanlah hal itu. Pergilah kepadanya. Kemudian jika ia tidak mau 
mendengarkan, atau saya tidak mau mendengarkan, yang mana pun itu, maka beritahukanlah itu kepada 
jemaat. Jika ia tidak datang untuk diperdamaikan kepada jemaat itu dalam 30 hari, maka ia keluar dari 
perlindungan Yesus. Kita melepaskan dia. Itu benar sekali. Kemudian perhatikan apa yang terjadi. Maka 
biarlah Allah yang mendisiplinkan. Anda sudah melepaskan tangan anda. Anda sudah melakukan yang 
terbaik yang anda bisa. Kemudian  biarlah  Allah  yang  berurusan  dengan  dia  untuk  sementara  waktu;  Ia
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akan menyerahkannya kepada iblis. Ia akan datang pada waktu itu. Jika ia tidak datang, hidupnya akan 
sebentar saja.

(205) Anda ingat di dalam Alkitab, di mana ada seorang saudara yang tidak mau berdamai dengan 
Allah? Berapa banyak yang ingat perkara itu? Ia hidup dengan ibu tirinya, dan mereka tidak bisa 
meluruskan dia. Paulus katakan, “Serahkanlah dia kepada iblis, untuk kebinasaan.” Anda temukan, di II 
Korintus, ia diluruskan.

133

(206) Saya memiliki seorang saudara, seorang sahabat yang baik, saya suka menyebut namanya di 
sini, seorang saudara pengkhotbah. Dan saudara pengkhotbah ini, namanya adalah Saudara Rasmussen. 
Banyak dari anda para minister yang hadir di sini, pada malam ini, namanya muncul di surat-surat kabar 
anda. Itu adalah interdenominasi itu dari Chichago. Dan perhatikan. Ia memiliki seorang anak laki-laki, 
minister, dan ia pergi dan menikahi seorang gadis Katholik, dan mulai seperti itu. Dan mereka dulu hendak 
melakukan begini, begitu, dan seterusnya, dan—dan semuanya; mendapat suatu masalah. Dan ayahnya 
pergi menemuinya, dikatakan, “Sekarang lihat, nak, apakah kamu mau diperdamaikan?”
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Dikatakan, “Ayah . . .”

Ia menyebut gereja mereka sekumpulan orang-orang yang berguling-guling kudus, ayahnya. Ia 
berkata, “Sekarang lihat, apakah kamu mau meluruskan hal itu dengan gereja ini?”

(207) Ia berkata, “Sekarang, ayah, kamu adalah ayah saya, dan saya tidak ingin bermasalah 
denganmu.”

Baiklah.135

(208) Ia pergi dan membawa salah seorang diaken dan pergi ke rumahnya. Dikatakan—dikatakan, 
“Wesley, saya ingin berbicara denganmu.” Dikatakan, “Apakah kamu mau meluruskan hal ini dengan 
gereja?” Dan ia memberikan kepadanya dua jawaban singkat seperti itu. Dikatakan, “Ingat, Wesley, saya 
adalah pastor dari gereja itu. Saya adalah ayahmu, tetapi saya akan melakukan apa yang Allah katakan. 
Saya berikan waktu 30 hari kepadamu untuk membereskan hal itu dengan gereja itu, atau kami akan 
mengucilkan kamu dari hadirat Allah. Kamu adalah anak saya; Itu adalah Juru Selamat saya.” Dikatakan, 
“Saya mengasihimu. Kamu tahu saya mengasihimu, Wesley. Saya mau mati saat ini juga bagimu. Tetapi 
kamu harus lurus dengan Firman Allah.” Paham? Ia katakan, “Saya adalah pastor. Saya adalah gembala 
dari kawanan itu. Jika kamu adalah anak saya, atau siapa pun kamu, kamu harus lurus dengan Firman 
Allah. Jika kamu tidak melakukannya, maka saya tidak pantas menjadi gembalaNya.”

(209) Nak, itu adalah seorang pastor. Itulah seorang laki-laki. Tidakkah anda berpikir demikian? Itulah 
seorang laki-laki. Ia memberitahukan itu kepada anaknya. “Dan melukai dia,” katanya. Tetapi dikatakan, 
“Apa? Siapakah yang akan kamu lukai, manusia, atau melukai Juru Selamatmu? Jadi,” ia katakan, 
“kemudian kami lanjutkan.”

Dan dikatakan, “Ia tidak mau melakukan itu. Dan kami . . . Saya beritahu jemaat.”136

(210) Ia berkata, “Anak saya sendiri, Wesley, ia menolak untuk mendengar saya, dalam persoalan ini. 
Ia menolak untuk mendengar diaken. Dan anda adalah saksi atas hal ini, Saudara Anu-anu?”

“Ya, saya.”

“Baiklah. Pukul 8:00, hari Minggu depan, empat minggu dari sekarang, jika ia tidak membereskan itu 
dengan gereja ini, kita serahkan Wesley, anak saya, kepada iblis, untuk kebinasaan dagingnya. 
DarahNya, Darah dari . . . dari Yesus Kristus, dan gereja ini, tidak lagi melindungi dia.”

(211) Dan malam itu tiba. Berdiri di mimbar, dikatakan, “Ia punya dua menit lagi.” Waktunya tiba. Ia 
berkata, “Sekarang, sebagai anak saya, Wesley Rasmussen . . . berkata kepada jemaat ini, kepadaMu, 
Allah yang Mahakuasa: Kami sudah melakukan semua yang kami bisa, sesuai dengan FirmanMu dan 
perintah dari—dari AnakMu, Juru Selamat kami, yang sudah meninggalkan kami. Kami sekarang, saya 
serahkan anak saya, dan gereja ini bersama saya, kepada . . . kepada iblis, bagi kebinasaan dagingnya, 
sehingga jiwanya akan diselamatkan.” Itu saja yang dikatakan. Tidak ada yang berlangsung, selama 1 
atau 2 minggu, mungkin 1 atau 2 bulan.
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(212) Suatu malam, si Wesley sakit. Dan ketika ia sakit, sakitnya semakin. Ia memanggil dokter. 
Dokter datang dan memeriksa dia. Ia mengalami demam setinggi 105. Ia tidak bisa menemukan 
penyebabnya. Terus semakin sakit. Dokter berkata, “Nak, saya tidak tahu apa yang sudah terjadi 
kepadamu.” Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dikatakan, “Kami akan memanggil seorang spesialis.” 
Mereka memanggil seorang spesialis, dan spesialis datang ke sana. Mereka membawanya ke rumah sakit, 
memeriksanya, dan sebagainya. Dan dikatakan, “Saya sungguh tidak bisa memberitahu anda. Anak itu 
sungguh—benar-benar terlihat hampir mati.” Isterinya sedang berdiri di sana, menangis, semuanya 
seperti  itu.  Dan  anak-anak  berdiri  di  sekeliling  tempat  tidur,  dan  semuanya  seperti  itu.  Ia  berkata,  “Ia
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akan pergi. Itu saja.” Dikatakan, “Denyut nadinya dan pernafasannya, menurun sepanjang waktu.”

(213) Ia berkata, “Panggil ayah.” Oh, ya. Begitulah cara untuk melakukannya. Itu saja. “Panggil 
ayah.” Dan ayahnya berlari ke sana ke rumah sakit, dengan secepatnya, untuk melihat dia. Ia berkata, 
“Ayah, saya tidak bisa sekarang, tetapi Allah mendengar perkataan saya. Saya akan membereskan 
segala sesuatunya. Saya akan membereskannya. Ya, saya mau.” Ya, tuan, saudara. Tepat pada waktu 
itu pernafasannya mulai kembali normal.

(214) Dan hari Minggu berikutnya, ia ada di hadapan jemaat. Ia berkata, “Saya sudah berdosa di 
hadapan Allah, di hadapan jemaat ini. Saya menolak untuk mendengar perkataan pastor. Saya—saya 
menolak untuk mendengar diaken di sini.” Dan dikatakan, “Saya mohon gereja ini memaafkan saya atas 
kejahatan yang sudah saya lakukan seperti itu.” Dikatakan, “Allah sudah menyelamatkan hidup saya.” 
Saya beritahu anda, ia meluruskannya dengan benar. Yeah. Begitulah semestinya anda melakukannya, 
paham. Paham? Anda, jika saja anda melakukannya sesuai dengan cara Allah! Paham?

(215) Nah, lihat, caranya kita melakukannya, kita memiliki sebuah pertemuan dewan, dan kita 
katakan, “Yah, sekarang, kita harus menjaga . . .” Saya tidak katakan tabernakel, tetapi yang saya 
maksudkan kita orang-orang Protestan. Kita mengadakan pertemuan dewan, dan, “Bagaimana menurut 
anda tentang Jones? Menurut anda apa yang harus kita lakukan dengan dia? Saya pikir ia—ia akan 
menjadi jemaat Methodis yang lebih baik daripada kita.” Begitulah. Itu—itu salah. Itulah alasannya kita 
tidak perlu mengikuti tradisi-tradisi mereka. Dan seorang bishop, sebagaimana kita harus memanggil dia 
(siapa pun . . . anda panggil apa dia? orang distrik di Gereja Pentakosta ini? “penatua distrik”) memanggil 
dia untuk melihat kelakuan orang ini.
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(216) Alkitab memberitahu kita apa yang harus dilakukan. Itulah alasannya kita tidak bermain-main 
dengan denominasi mereka. Kita tetap bebas dari hal itu. Amin. Jangan marah kepada saya, apakah anda 
marah? Jangan anda lakukan itu. Baiklah. Saya mungkin akan mendapatkan beberapa pertanyaan yang 
bagus besok malam. Tetapi, yah, itu benar. Paham?

Ingat. Ketahuilah . . .140

(217) Saya katakan ini sekarang. Kalian orang-orang yang ada di sini yang berasal dari berbagai 
gereja denominasi yang berbeda, denominasi anda, dan, saudara, saya tidak sedang mengatakan bahwa 
anda bukan seorang Kristen. Saya tidak sedang mengatakan bahwa denominasi anda tidak memiliki ribuan 
orang Kristen yang manis di sana. Saya sedang mencoba mengatakan alasan di mana kita bukan sebuah 
denominasi. Karena, saya benar-benar tidak mau berdiri untuk itu. Tidak, tuan. Saya tentu tidak mau. 
Mereka mencoba memberitahu anda apa yang harus dilakukan. Jika Allah telah memanggil saya untuk 
mengkhotbahkan Injil, maka saya mengkhotbahkan Itu sebagaimana Allah memberitahu saya untuk 
melakukannya. Itu sungguh, sebagaimana itu tertulis di sini di dalam Alkitab ini. Tidak selaras dengan Ini, 
maka itu—itu . . . Allah akan menghakimi saya untuk itu. Tetapi jika—jika—jika saya melihat serigala 
datang, atau musuh datang, dan saya gagal untuk memperingatkan mereka, maka Allah menuntut saya. 
Tetapi jika saya memperingatkan anda, maka selanjutnya itu terserah anda. Paham?

(218) Ingat, “Di sana di hari-hari terakhir, masa-masa yang sukar itu akan datang, manusia akan 
mengasihi dirinya sendiri, pembual, congkak, penghujat.” Lihat, para penghujat, “Oh, mereka adalah 
sekumpulan orang idiot. Zaman-zaman mukjizat sudah berlalu. Tidak ada yang seperti itu.” Ia adalah 
seorang nabi tua palsu. “Nah, kita tahu bahwa para wanita kita memiliki kepekaan yang sama seperti 
para pria kita.” Saya tidak membantah itu sedikit pun, tetapi Alkitab Allah katakan jauhkan dia dari 
mimbar. Itu—itu sudah cukup bagus bagi saya, paham. Itu benar. Baiklah. Paham?
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Dan dikatakan, “Yah, sekarang, denominasi-denominasi kita, kami memiliki orang-orang yang baik 
sebanyak yang anda miliki di sana di tabernakel.” Saya tidak sedikit pun mengatakan itu, tetapi Alkitab 
menghukum denominasi. Itu benar. Dan, begitulah, saya tidak sedang mengatakan bahwa anda tidak 
memiliki jemaat-jemaat yang baik di gereja anda. Itu mengagumkan. Mereka adalah orang-orang yang 
menyenangkan. Beberapa dari orang-orang yang paling menyenangkan, saya sudah bertemu dengan 
mereka di dalam semuanya itu, Katholik dan semuanya. Mereka semua, saya sudah bertemu dengan 
jemaat-jemaat yang baik.

(219) Nah, caranya kita akan membawakan hal ini sekarang, sahabat-sahabat, jika Tuhan 
menghendaki, di dalam beberapa pelajaran mendatang, mungkin . . . Saya akan membiarkan anda tahu 
besok pagi apakah kita harus mengadakannya besok sore atau tidak, paham, untuk menyampaikan itu. 
Alasannya kita mencoba melakukan ini, saya ingin mengulasnya sampai ke suatu tempat sekarang. Nah, 
jika anda ingin membawa seseorang dengan anda, anda disambut dengan sempurna untuk melakukannya. 
Tetapi ingat sekarang, jangan—jangan pergi dan hanya berusaha mencari kesalahan. Anda datang ke sini 
. . . Saya hanya sedang berbicara kepada jemaat saya, anda paham. Saya tidak mengajarkan ini di luar 
jemaat saya di sini, karena itu adalah urusan orang lain. Di mana, ia adalah gembala dari kawanan 
tersebut. Dan—dan saya hanya . . . [Kosong pada kaset—Ed.]
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(220) Langsung kembali ke Kejadian, anda akan menariknya tepat melalui itu, dan melihat di mana itu 
berada. Sekarang kita akan kembali ke Kejadian, untuk mencari tahu mengapa seorang anak haram tidak 
diperbolehkan masuk ke dalam jemaat Tuhan selama 14 angkatan. Bagaimana itu membutuhkan . . . Itu 
akan menjadi 400 tahun agar dosa itu habis. Bagaimana kita akan mencari tahu bagaimana kefasikan 
orangtua dibalaskan kepada anak-anak dan anak-anak, bagaimana itu dulu dimulai di Kejadian, dan 
seterusnya.
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(221) Dan anda . . . kemudian anda akan melihat bagaimana itu, kembali seluruhnya, di mana Allah, 
sebelum dasar dunia, sebelum ada satu atom yang pernah meledak, dahulu di sana sebelum pernah ada 
satu cahaya meteor menjadi ada, Allah sudah mengenal setiap ciptaan dan semua yang akan pernah ada 
di bumi. Adakah seseorang di sini . . . Anda tidak bisa menjelaskan kata apa itu, dan menguraikannya, 
dan mengatakan apa artinya kata “tidak terbatas.” Sama seperti memutar kamera anda ke—kepada tidak 
terbatas. Betul-betul, itu betul-betul berasal dari sana, itu saja. Paham? Tidak terbatas. Dan kita tidak 
bisa, dengan pikiran yang terbatas, pernah memahami apa yang bisa dikandung oleh Pikiran yang tidak 
terbatas. Lihat, kita tidak bisa melakukan itu. Anda, anda tidak bisa melakukan itu. Paham? Tetapi jika 
saja anda mau memperhatikan, memegang di dalam Roh, anda bisa merasakan itu jauh di sana. Dan—dan 
kemudian kembali ke sini di dalam Kitab Suci dan anda akan melihat sekarang, paham, jauh sebelum dasar 
dunia pernah diletakkan.
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(222) Nah, Alkitab katakan bahwa Yesus Kristus adalah Anak Domba Allah. Sekarang dengarkan 
dengan seksama, jadi, jika sebagian dari anda tidak hadir besok, untuk mendengar itu diselesaikan. 
Alkitab katakan bahwa Yesus Kristus adalah Anak Domba Allah, yang telah disembelih sejak dasar dunia. 
Apakah itu benar? Kapankah Ia disembelih? Sejak dasar dunia. Itu adalah dunia, jika itu terbuat dari 
sekumpulan atom-atom yang terpecah, menghasilkan matahari di sana, sebelum itu dulu ada. Maka, 
sebelum ada sebuah atom yang pernah terpecah di matahari, jika ini adalah sebuah meteor yang pecah 
dari matahari, di mana akan merupakan ratusan milyar trilyun trilyun trilyun tahun di belakang sana 
sebelum ada satu cahaya meteor, Kristus telah disembelih. Ketika pikiran Allah yang agung menetap pada 
satu hal, itu adalah sebuah produk yang sudah selesai. Ketika Allah berfirman, “Jadilah,” itu sudah 
selesai. Jika itu membutuhkan 100 milyar tahun untuk menjadikannya, itu sudah selesai segera sesudah 
Ia mengucapkannya. “Dan ketika Anak Domba telah disembelih sejak dasar dunia,” Alkitab yang sama, 
Roh yang sama menuliskan dan berkata, “Nama-nama kita sudah ditempatkan di dalam Kitab Kehidupan 
Anak Domba sebelum dasar dunia.”
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(223) Jadi orang yang menuliskan lagu itu, “Ada Sebuah Nama Baru Yang Tertulis Di Dalam 
Kemuliaan,” anda memiliki maksud yang baik, tetapi ia tidak alkitabiah. Paham? Nama itu dulu dituliskan di 
dalam kemuliaan ketika dunia . . . ketika sebelum dunia pernah dimulai. Ketika Anak Domba dulu 
disembelih, nama-nama kita sudah ditempatkan di dalam Kitab Kehidupan Anak Domba.

(224) Biar—biarlah saya kutip saja satu satu Nas kecil bagi anda. Maukah anda bertahan sejenak? 
Itu baru saja timbul dalam pikiran saya. Saya pikir saya bisa langsung menuju ke situ. Saya tidak yakin. 
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Itu baru saja timbul dalam pikiran saya. Saya pikir saya bisa langsung menuju ke situ. Saya tidak yakin. 
Dan sekarang saya minta maaf sudah menahan anda selama ini, tetapi saya tadi memberitahu anda 
mungkin itu tengah malam; itu tidak seburuk itu. Tetapi saya—saya hanya mau—untuk mendapatkan ini, 
satu Nas saja untuk itu.

Bukalah dengan saya sekarang di Kitab Roma, dan saya ingin anda membaca ini dengan saya 
sekarang. Nah, mari kita lihat, Roma, jika saya bisa menemukannya, tepat di sekitar sini. Nah mari kita 
ambil Roma 8, dan—dan mari kita mulai ayat 28 dari Roma pasal 8. Dan saya ingin agar anda membaca 
itu dengan sungguh-sungguh dengan saya sekarang. Dengarkan apa yang dikatakan Allah sekarang.

Kita tahu sekarang, bahwa Al lah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk 
mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang . . . 
terpanggil sesuai dengan maksud Allah.

Sebab semua orang yang dikenal-Nya dari semula . . .

(225) Itu memberikan anda . . . Bisakah anda membaca dengan saya? “Sebab ia . . .”

Sebab semua orang yang dikenal-Nya dari semula, mereka juga ditentukan-Nya  
untuk menjadi serupa dengan gambaran Anak-Nya, supaya Ia, Anak-Nya itu, menjadi yang 
sulung di antara banyak saudara.

(baiklah)

Dan mereka yang ditentukan-Nya dari semula, mereka itu juga dipanggil-Nya. Dan 
mereka yang dipanggil-Nya, mereka itu juga dibenarkan-Nya. Dan mereka yang dibenarkan-
Nya, mereka itu juga dimuliakan-Nya.

(226) Sejak dasar dunia! Ketika Allah memandang ke bawah . . . Nah, Allah tidak menjalankan 
jabatanNya, berkata, “Yah, sekarang, saya akan . . . Oh, apakah yang akan kita lakukan sekarang?” 
Paham? Tidak ada . . .
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(227) Ingat, ketidakbenaran, dosa, adalah kebenaran yang diselewengkan. Iblis tidak bisa 
menciptakan. Apakah semua orang, semua, memahami itu? Itu adalah sebuah Doktrin dari gereja ini. Iblis 
tidak bisa menciptakan. Ia bisa menyelewengkan apa yang sudah diciptakan Allah. Nah, apakah 
penyelewengan? Di sini, anda semua terlihat seperti orang-orang dewasa, sebagian besar. Dengarkan ini. 
Kita adalah orang-orang yang sudah menikah. Dan anda para pria yang sudah menikah dan anda para 
wanita yang sudah menikah bisa hidup bersama-sama sebagai suami dan isteri, dan para wanita itu sama 
seperti mereka tidak pernah . . . Mereka adalah perawan, sepanjang anda tinggal dengan suami anda. 
Itu benar. Nah, itu sah dan sesuai hukum, dan itu benar. Itu sudah ditetapkan Allah untuk melakukan 
demikian. Seorang wanita lain bisa melakukan tindakan yang sama seperti isteri anda; salah seorang dari 
mereka, anda benar di hadapan Allah; dan tindakan yang sama kepada seorang wanita lain, anda 
dihukum mati di hadapan Allah. Apakah itu? Kebenaran yang diselewengkan, paham, kebenaran yang 
diselewengkan.

Nah, iblis tidak bisa menciptakan, tetapi ia menyelewengkan apa yang sudah diciptakan Allah.148

(228) Apakah sebuah dusta? Itu adalah kebenaran yang diselewengkan. Seseorang berkata, “Oh, 
perhatikan, itu adalah hari Sabtu malam, pukul 09:00, ya, Bill Branham ada di Jeffersonville,” benar. “Di 
salon Antz, mabuk,” sebuah dusta. Apakah itu? Saya ada di Jeffersonville. Itu benar. Itu adalah 
kebenaran yang diselewengkan menjadi sebuah dusta. Mengerti yang saya maksudkan? Lihat, sebuah 
dusta menyelewengkan yang benar. Itu adalah sesuatu yang memberitahu di mana saya berada. Nah, 
jika dikatakan, “Di gereja, sedang berkhotbah.” Benar. Itu adalah kebenaran. Ia memberitahu kebenaran. 
“Di kedai, sedang minum,” sebuah dusta. Diselewengkan; paham, kebenaran yang diselewengkan. 
Mengerti yang saya maksudkan? Semua ketidakbenaran adalah kebenaran yang diselewengkan.

(229) Kematian, apakah itu? Kehidupan, yang diselewengkan. Penyakit? Kesehatan, yang 
diselewengkan. Anda seharusnya menjadi seorang pria yang sehat dan kuat. Baiklah, jika anda sakit, 
apakah itu? Kesehatan anda sudah diselewengkan. Paham? Itu saja yang ada di situ. Apakah itu? Anda 
dulu adalah seorang wanita muda yang cantik; dan pria kuat yang tampan. Sekarang anda berkerut, 
semakin tua. Apakah itu? Kehidupan, yang diselewengkan, paham, langsung kembali lagi. Paham? Dan itu 
harus kembali. Terpujilah Nama Tuhan! Allah sudah berjanji untuk membawanya kembali. Dan sepasti itu—
itu adanya (kita tahu itu ada di sini), jadi sepasti itu adanya, Allah akan membawanya lagi. Ia berjanji 
dan sudah bersumpah Ia akan melakukannya. Itulah yang memberikannya.

149

(230) Nah, bagaimana, jenis orang yang seperti apakah kita seharusnya? Sekarang perhatikan 
bagaimana hal-hal ini terjadi. Nah, mereka yang sudah Ia kenal sejak semula, sudah Ia panggil; mereka 
yang sudah Ia panggil, mereka sudah Ia benarkan. Kapan? Sebelum dasar dunia, sebelum dunia pernah 
dijadikan. Sekarang, jika kita bisa mengambil Nas ini dan benar-benar membenarkannya, kita akan 
membutuhkan waktu berjam-jam untuk itu, tetapi kita—kita tidak ingin melakukan itu. Tetapi semua 
ketidakbenaran ini di sini, adalah kebenaran yang diselewengkan menjadi ketidakbenaran. Itulah yang 
dilakukan iblis.
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Nah, ketika anda sampai kepada usia di mana bisa diminta pertanggungjawaban, dan anda tahu apa 
yang salah dan benar, anda mestinya berbalik dari kesalahan anda. Karena, anda sudah dilahirkan di 
dalam dosa, dibentuk di dalam kesalahan, datang ke dunia mengucapkan dusta. Kemudian anda—anda 
sebenarnya dilahirkan karena suatu keinginan seksual, dan kemudian anda harus dilahirkan kembali, 
supaya menerima sebuah Kelahiran baru untuk masuk ke Surga. Karena, jenis kelahiran yang anda miliki di 
sini . . .

(231) Lihat di mana Saksi Yehova akan begitu jauh salahnya di sana, demi merenungkan bahwa 
Kelahiran baru adalah kebangkitan tubuh. Anda paham, tidak bisa. Paham? Itu harus menjadi sesuatu . . .

(232) Anda, anda berada di dalam suatu rentang waktu. Dan satu-satunya hal yang Kekal adalah 
sesuatu yang tidak memiliki permulaan ataupun kesudahan. Sesuatu yang Kekal tidak pernah memiliki 
permulaan, atau itu tidak akan pernah memiliki kesudahan. Paham? Jadi jika anda adalah suatu bagian 
dari Allah, Roh yang ada di dalam anda tidak pernah memiliki permulaan ataupun itu tidak akan pernah 
memiliki kesudahan, dan anda adalah Kekal dengan Roh yang ada di dalam anda. Paham? Seperti kasih 
Agape, kemudian itu turun ke kasih fileo, dan kemudian turun ke kasih nafsu. Itu terus akan turun dan 
terus turun, menyeleweng terus hingga itu benar-benar bercampur menjadi satu kekacauan. Baiklah, 
satu-satunya jalan, Yesus menuruni tangga yang sama, ke bawah sini untuk mengambil dan membawa 
kembali lagi ke bentuk yang tertinggi, dari bentuk yang paling rendah; dari kematian kepada Hidup, dari 
sakit kepada sehat, dari kefasikan kepada kebenaran. Paham? Ia menjadi dari yang Tertinggi kepada 
yang terendah, supaya Ia bisa membawa yang terendah ke yang Tertinggi. Ia menjadi saya supaya saya, 
oleh anugerahNya, bisa menjadi Dia, seorang pewaris Takhta di dalam Kemuliaan. Mengerti yang saya 
maksudkan? Hal-hal itu.
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Sekarang perhatikan. Jauh sebelum dunia ini dimulai di dalam atom-atom dahulu kala, ketika Allah 
melihat apa yang akan  terjadi,  tepat  di  sana  Ia  sudah  melihat  anda,  Ia  sudah  melihat  saya,  Ia  sudah
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melihat setiap kutu, setiap lalat, setiap katak, setiap agas. Segala sesuatu yang akan pernah ada di 
bumi, Ia sudah melihatnya pada waktu itu. Tentu, Ia sudah melihatnya.

(233) Sekarang, Ia tidak pernah berkata, “Aku akan mengutus AnakKu dan membiarkan Dia mati, dan 
mungkin seseorang akan merasa kasihan kepadaNya. Dan itu akan menjadi suatu perkara yang 
menyedihkan, mungkin barangkali seseorang bisa diselamatkan.”
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(234) Ia sudah tahu sebelumnya siapa yang akan diselamatkan! Ya, tuan. Ia berkata, “Esau Aku 
benci, dan Yakub Aku kasihi,” sebelum salah seorang dari mereka punya kesempatan untuk membuktikan 
siapa diri mereka, karena Ia sudah tahu siapa mereka. Ia sudah tahu. Ia tahu segala sesuatunya. Ia 
sudah tahu apa yang akan anda lakukan, sebelum anda dilahirkan, atau ketika dunia dimulai.

(235) Sekarang perhatikan. Seperti yang anda tahu, saya—saya—saya adalah seorang penembak. 
Saya—saya suka senapan. Dan seorang wanita di Texas, saya yakin itu Texas, membawakan saya 
sebuah senapan Swift, .220 Swift. Saya selalu menginginkan itu. Saya ingin menyelidikinya. Itu adalah 
senapan kecil yang paling bertenaga. Itu adalah peluru .22, 48 biji peluru. Dan anda bisa memuat itu 
dengan tangan. Nah, pabrik berkata, “Jangan lakukan itu; terlalu berbahaya.” Tetapi anda bisa memuat 
peluru itu dengan tangan sampai 5.000 kaki per detik, dan masih memegangnya di tempatnya. 5.000 kaki 
per detik, itu adalah satu mil per detik. Dengan kata lain, seekor elang yang bertengger, 200 yard. Anda 
tembak elang itu, lihat bulu-bulu beterbangan sebelum senapan itu menendang anda. Paham? Itu, tetapi 
anda ambil itu, bagian yang kasar dari sebuah tusuk gigi, dan masukkan ke dalam mesiu anda, dan 
tuangkan lebih banyak lagi di sana, cukup di mana anda bisa menaruhnya pada sebuah tusuk gigi; dan 
anda tembak seekor marmot tanah yang ada di ujung bangunan ini di sini, dia akan duduk saja dan 
memandang anda. Apakah masalahnya? Pelurunya hancur, itu melaju dengan sangat cepat, tidak . . . 
Dan anda bisa menempatkan sehelai kain seprai di antara sini dan sana, dan anda bahkan tidak akan 
pernah melihat satu fosil kecil pun yang jatuh ke atas seprai itu. Itu benar-benar kembali lagi, bukan 
menjadi—menjadi abu, abu vulkanik, tetapi itu pergi lebih jauh dari itu. Itu kembali ke asam-asam yang 
semula yang menjadikan tembaga dan timah yang ada di sana. Itu kembali lagi seperti 100 milyar tahun 
yang lalu. Nah, di sini ada sebutir peluru kecil, 48 biji peluru yang sedang saya pegang di tangan saya, 
dan detik berikutnya itu kembali menjadi apa itu dulunya 100 juta tahun yang lalu. Dan jika dunia 
mungkin bertahan untuk 100 tahun yang berikutnya, itu mungkin akan kembali menjadi sebuah peluru 
lagi, bisa dibawa kembali, sebab itu langsung membentuk menjadi tembaga.
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(236) Sekarang perhatikan apa yang dulu dilakukan Allah, dan kemudian anda akan mengasihiNya. 
Kemudian anda akan pulang, dan pagi harinya anda tidur sedikit larut. Dan—dan anda—anda akan 
mengasihiNya lebih dari yang sebelumnya. Nah, Allah adalah seorang Kontraktor. Berapa banyak yang 
tahu itu? Ia adalah seorang Pembangun. Baiklah, dengarkan dengan seksama. Nah, Allah dahulu kala, 
atau, mereka berkata. Sekarang kita akan membahas kronologi ide itu. Allah, 100 milyar tahun yang lalu, 
ketika Ia dulu akan menjadikan dunia, yah, Ia mulai saja. Nah Ia memiliki . . . Ia memiliki sebuah ide di 
dalam pikiranNya.
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(237) Sekarang anda akan berkata, “Jika Ia sebesar itu, Saudara Branham, bagaimana Ia pernah 
mengizinkan iblis untuk membuat dosa?” Yah, Ia sudah tahu, sebelum iblis pernah diciptakan, bahwa ia 
akan menjadi iblis. Glori. Sekarang saya merasa rohaniah. Oh, bukan main. Ia sudah tahu, sebelum iblis 
dulu diciptakan, bahwa ia akan menjadi iblis. Nah anda bertanya, “Bagaimana dengan itu?” Anda berkata, 
“Mengapa Ia akan membiarkannya menjadi iblis?” Agar Ia bisa dibuktikan sebagai Allah. Itulah sebabnya 
Ia dulu melakukan itu. “Mengapa dulu pernah ada yang fasik? Mengapa?”
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(238) Yang mana yang pertama, seorang Juru Selamat atau seorang berdosa? Yang mana yang 
pertama? Seorang Juru Selamat. Yang mana yang pertama, seorang Penyembuh atau seorang yang 
sakit? Mengapa ada yang diizinkan menjadi seorang berdosa? Karena atribut-atributNya adalah seorang 
Juru Selamat. Jika tidak pernah ada seorang berdosa, Ia tidak akan pernah dikenal sebagai Juru Selamat. 
Haleluya! Ia bisa menjadikan segala sesuatunya berputar bagi kemuliaanNya. “Bisakah penjunan berkata 
kepada . . . Atau, bisakah bejana berkata kepada penjunan, 'Engkau menjadikan aku demikian?'” 
Siapakah yang memegang kendali? Siapakah yang memegang tanah liat itu? Di tangan siapakah itu 
berada? Paulus katakan, “Oh, orang bodoh, bukankah Ia berfirman Ia membangkitkan Firaun untuk tujuan 
yang ini juga?” Tentu saja. Ia sudah tahu itu. Sebelum dulu ada sebuah dunia, Ia sudah tahu siapa akan 
menjadi apa. Dan Ia membiarkan ada dosa, supaya Ia bisa menjadi seorang Juru Selamat. Ia membiarkan 
ada penyakit, supaya Ia bisa menjadi seorang Penyembuh. Ia membiarkan ada kebencian, supaya Ia bisa 
menjadi Kasih. Tentu, Ia melakukannya. Ia adalah Allah, dan itu adalah atribut-atributNya. Dan Ia harus 
memiliki sesuatu untuk menampilkan atribut-atributNya.
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(239) Bagaimana anda akan pernah tahu ada malam, bagaimana anda akan pernah tahu ada malam? 
Jika seluruhnya adalah siang hari, bagaimana anda akan tahu bahwa ada malam. Ada malam, supaya itu 
bisa membuktikan siang. Tentu, ada. Amin. Anda mengerti apa yang dulu Ia lakukan?

(240) Tetapi ketika Ia dulu sudah ada nun jauh di sana, sebelum dasar dunia, sebelum Ia mengambil157
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matahari tua ini dan menggesernya di dekat bintang tua di mana kita hidup di dalamnya sekarang, bumi 
ini, dan Ia membentuknya di sini dengan matahari, dan menaruhnya berputar mengelilingi matahari. 
Katakanlah, di sini matahari. Ia membentuknya di sisi ini, dan membiarkannya tergantung di sana selama 
100 milyar tahun. Apakah yang sedang Ia buat? Sejumlah gas. Ia bergerak ke sekitar sisi ini, Ia membuat 
sesuatu yang lain. Apakah yang sedang Ia buat di sana? Sejumlah potasium. Ia bergerak berputar ke 
arah ini, dan apakah yang sedang Ia lakukan di sini? Membuat sejumlah kalsium. Apakah yang sedang Ia 
lakukan? Ia dulu sedang membuat anda dan saya. Apakah yang sedang Ia lakukan? Seperti sang 
kontraktor yang sedang meletakkan balok-baloknya ukuran 2X4, 2X8, kain alasnya, pelapis temboknya, 
Ia sudah tahu berapa banyak bangunan yang akan dibangunnya. Dan kita terbuat dari 16 unsur bumi, 
dan Ia dulu menjadikan kita semua, dan menaruh kita di luar sana sebelum dunia pernah jadi. Dan Ia . . . 
Mungkin itu sudah bujur pada waktu itu; saya tidak tahu apa itu. Untuk apakah Ia dulu membuat emas, 
dan tembaga, dan kuningan, dan air, dan semua benda-benda itu? Ia adalah seorang Kontraktor. Ia 
mungkin . . . Sang Pembangun, Ia dulu sedang meletakkan segala sesuatunya di sana, sudah memotong 
dan membentuk semuanya. Ketika Ia sudah menjadikan itu semua, itu dulu betul-betul sebuah letusan 
vulkanik yang amat dahsyat. Ia membiarkan vulkanik-vulkanik tua itu mengeram di atas sana selama 100 
juta tahun, untuk menjadikan sejumlah kalsium. Apakah itu? Itu adalah bagian dari anda.

(241) Dan kemudian, sebelum ada satu titik kehidupan di bumi ini, tubuh kita dulu sudah terbaring di 
sini. Haleluya! Sebelum setetes embun pernah ada di bumi, kita sudah terbaring disini. Ketika Adam 
berjalan-jalan di taman Eden, saya dulu terbaring di sini. Amin. Ya, tuan. Oh, glori! Ketika Kerub-kerub 
itu, bintang-bintang fajar bernyanyi bersama-sama, dan anak-anak Allah bersorak karena sukacita, saya 
sudah terbaring di sini menantikan nafas kehidupan itu datang. Saya sudah ada di sini. Ia sudah 
menjadikan saya di sini, tubuh saya sudah terbaring di sini. Ya, tuan. Jika tidak demikian, dari manakah 
itu berasal? Huh! Bagaimana itu ada di sini? Allah sudah meletakkan itu di sini. Allah yang menjadikannya. 
Kita terbuat dari 16 unsur: petrolium, potasium, dan cahaya kosmik, dan entah apa lagi. Lihat, kita sudah 
terbaring di sini.
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(242) Lantas apakah yang dulu terjadi? Kemudian Allah berkata kepada Roh Kudus, kita akan 
mengambilnya dalam bentuk simbol, “Sekarang pergilah Engkau, dan pergilah memadu kasih dengan dunia 
itu. Karena, Aku adalah Kasih, dan Engkau adalah sebuah produk dari diriKu, jadi sekarang pergilah 
Engkau memadu kasih dengan dunia.” Dan Roh Kudus yang besar itu, yang kita pikirkan, keluar dari sana; 
hanya dalam bentuk gambar sekarang. Itu tidak seperti itu. Tentu saja, Roh Kudus dan Allah adalah 
tujuan dari diri yang sama, tujuan dari diri yang sama, Pribadi. Maafkan saya. Dan katakan saja Ia 
membentangkan sayap-sayapNya ke sekeliling bumi, Ia mulai mengeram. Apakah mengeram itu? Seperti 
induk ayam kepada anak-anaknya, bercumbu, memadu kasih, “Cluck, cluck, cluck.” Oh!
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“Ya kehidupan, datanglah.” Ia berteriak. Ia memandang ke sekeliling. “Aku menginginkan keindahan 
pada bumi ini. Datanglah, terang!” Roh Kudus sedang bergerak. Dan ketika Ia melakukannya, saya 
melihat; datang, ada retakan di bawah bukit jauh di sana, di sana datanglah sejumlah kalsium yang 
dicurahkan, dan bercampur dengan potasium. Membentuk jadi apakah itu? “Kehidupan, datanglah.” Dan 
sebuah bunga Paskah kecil mengeluarkan kepalanya dari bawah batu karang. “Datanglah ke sini, Bapa, 
lihatlah itu.”
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(244) “Itu terlihat bagus. Terus saja mengeram.” Ia mengeram menghasilkan bunga-bunga. Ia 
menghasilkan segala macam tumbuhan. Ia menghasilkan kehidupan binatang. Burung-burung terbang ke 
luar dari debu. Beberapa saat kemudian, datanglah seorang laki-laki dan perempuan; datanglah seorang 
manusia, dan manusia itu keduanya adalah laki-laki dan perempuan. Bukan seorang hermafrodit [makhluk 
hidup yang memiliki dua jenis kelamin—Ed.], sekarang. Hanya, betul-betul ada di dalam laki-laki itu, ada 
roh feminin.

(245) Ketika anda mengambil seorang laki-laki yang begitu kewanita-wanitaan, ia mungkin baik-baik 
saja, seimbang dengan baik, tetapi ada sesuatu yang salah. Dan ketika anda mengambil seorang wanita, 
yang ingin memotong rambutnya dan mengenakan sepasang celana panjang, dan pergi ke luar sana, 
“Terpujilah Allah, saya akan beritahu anda!” Ada sesuatu yang salah. Seorang wanita memiliki roh 
feminin, dan seorang pria adalah maskulin. Kita tahu itu. Dan anda tahu itu. Apakah seorang wanita yang 
mencoba bertindak seperti seorang laki-laki terlihat benar?
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(246) Wah, suatu kali saya duduk, saya dulu adalah seorang polisi hutan di sini, dan saya duduk di 
bus dan pergi ke situ dan kaki wanita itu tersenggol dengan tangan saya, berbicara dengannya, dan 
saya tidak tahu dia adalah seorang wanita. Dia mengenakan topi seperti topi tukang las, dan sepasang 
kacamata yang besar seperti itu, dan saya sedang duduk di belakang sana, dan dia dulu sedang 
memberitahu sesuatu yang lain tentang sesuatu yang telah terjadi. Dia berkata, “Anda tahu,” dan dia 
berkata, “dan tadi malam,” benar-benar penampilan yang sekasar yang dia bisa, menghisap rokok. Dia 
berkata, “Tadi malam, saya beritahu anda, orang itu tergelincir, di atas tempat itu. Ia berkata, 'Astaga!' 
Ia datang tergelincir ke bawah sana.” Dikatakan, “Saya tidak pernah tertawa sebegitu terbahaknya 
dalam hidup saya.”
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(247) Dan saya tertawa, anda tahu, seperti itu. [Saudara Branham membuat suatu bunyi tamparan—
Ed.] Saya katakan, “Nak, itu adalah satu hal, bukankah begitu?” Duduk di sana berbicara seperti itu. Dan 
kalau dia tidak melepaskan benda itu dan mengguncangkan kepalanya, dan dia ada sapu pel di atas situ, 
bahwa dia adalah seorang wanita. Saya tidak pernah merasa sekecil itu dalam hidup saya. Saya—saya 
katakan, “Apakah anda seorang wanita?”

(248) Dia berkata, “Wah, tentu!”

Saya berkata, “Maafkan saya.” Saya tidak pernah melihat yang seperti itu. Nah, itu, itu adalah 
kebenaran.

(249) Saya melihat sebuah tanda tempo hari, yang sepertinya menggetarkan saya. Ia memiliki 
sebuah tanda yang besar, dikatakan, “Wanita-wanita bersiap mengenakan pakaian.” Saya berpikir, 
“Terpujilah Allah untuk itu.” Paham? Tetapi, selanjutnya mendapati, itu adalah suatu jenis pakaian yang 
sudah mereka buat, anda tahu. Saya—saya pikir mereka dulu benar-benar akan mengenakan pakaian. 
Saya sungguh berpikir demikian. Dikatakan, “Wanita-wanita bersiap mengenakan pakaian.” Saya katakan, 
“Terpujilah Allah untuk mereka. Itu bagus. Itu, saya tentu bersyukur kepada Tuhan untuk itu.” Tetapi, 
lihat, itu hanyalah suatu jenis pakaian yang sudah mereka buat, sesuatu. Pasti sesuatu yang lucu, 
bukankah begitu, di negeri ini? Baiklah.
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(250) Kemudian ketika Adam muncul. Dan kemudian Adam terlihat kesepian, jadi Ia mengambil satu 
rusuk dari sisinya dan menjadikan Hawa, sebuah produk sampingan baginya. Ia membuat . . . Ia 
mengeluarkan roh feminin itu dari Adam, dan menempatkannya ke dalam perempuan itu, roh kasih, 
feminin, baik, lembut. Dan Ia meninggalkan roh maskulin di dalam Adam. Nah, jika ada sesuatu yang 
berbeda, ada penyelewengan di suatu tempat. Nah, dan kemudian mereka berdua adalah satu.
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(251) Dan begitulah mari kita mengambil sebuah drama kecil sebelum kita menutup. Di sinilah datang 
. . . Di sinilah Adam menggandeng Hawa dan mereka berjalan ke luar. Saya sungguh menyukai kisah ini. 
Dan mereka berjalan ke luar, anda tahu. Dan Hawa berkata, “Oh, sayang, maksudmu kamu sudah 
melakukannya?”
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“Ya, saya yang sudah menamai itu.”

“Tetapi kamu sebut apa itu?”

“Itu disebut kuda. Uh-huh.”

“Apakah itu.?”

“Itu adalah sapi.”

“Kamu yang menamai itu?”

“Yeah. Uh-huh.”

(252) “Kamu sebut apa itu di sana, yang dua itu yang duduk di sana dengan kepalanya yang 
berdekatan?”

“Itu adalah sepasang burung cinta.”

(253) “Oh, begitu. Aku mengerti.” Dan mereka berjalan terus seperti itu. “Dan apakah ini yang di 
sebelah sini?”

“Aku menyebut yang itu, itu, dan ini yang di sini.”

(254) Dan, “Oh, begitu. Uh-huh. Itu indah.” Dan seekor singa mengaum, “Kamu sebut apakah itu?”

“Itu adalah singa.”

“Apakah ini?”

“Harimau.”

(255) Dan, oh, seperti . . . “Oh, begitu.” Sama seperti anak-anak kucing, anda tahu, dan mengeong-
ngeong.

(256) Jadi, sesaat kemudian dia memandang ke sekeliling. Dia berkata, “Sayang, lihat ke sana, 
matahari akan terbenam. Ini waktunya pergi ke gereja.”
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Anda tahu, ada sesuatu ketika matahari terbenam, anda ingin menyembah. Jika anda tidak pergi ke 
gereja malam itu, anda suka untuk masuk ke dalam kamar, membaca Alkitab. Berapa banyak yang suka 
melakukan  itu,  mulailah  dari  diri  anda  sendiri?  Paham?  Itu  ada  di  dalam  diri  seorang  manusia  untuk
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melakukan itu. Anda seharusnya melakukan itu.

“Waktunya pergi ke gereja.”

(257) Nah, mereka tidak pernah berkata, “Nah, tunggu sebentar sekarang, sekarang, Jones adalah 
anggota Sidang Jemaat, dan kita anggota . . .” Tidak, tidak ada yang seperti itu pada waktu itu, jadi 
mereka pergi saja. Mereka tidak memiliki sebuah gereja, sebuah kursi yang bagus untuk diduduki seperti 
itu. Mereka pergi saja di bawah katedral besar yang terdiri dari pepohonan di hutan itu, dan berlutut.

(258) Dan Halo itu dulu melayang-layang di sana di semak-semak itu. Paham? Saya bisa mendengar 
suatu Suara berbicara dan berkata, “Apakah anak-anakKu menikmati hidup mereka di muka bumi, pada 
hari ini, yang sudah diberikan Tuhan Allahmu kepadamu?”
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(259) “Ya, Tuhan, kami sudah menikmati hidup kami pada hari ini.” “Bukankah begitu, sayang?”

(260) “Ya. Ya, sayang, kita menikmatinya.” “Tuhan, kami benar-benar menghargai Engkau. Sekarang 
saya berbaring untuk tidur.” Paham? Dan ia membentangkan lengannya yang besar, dan si perempuan 
berbaring, di lengannya, dan ia membaringkan harimau dan singa, dan semuanya berbaring untuk tidur; 
damai sekali.

(261) Jadi Allah turun dan Ia membawa turun, oh, sekumpulan Malaikat, Gabriel, ciptaanNya yang di 
Surga. Jadi mereka turun dan mereka berjingkat dengan mudahnya masuk ke kamar tidur, paham, 
memandang ke sekeliling. Gabriel berkata, “Datanglah ke sini, Bapa. Mari sini. Lihat di sini. Di sinilah ia. Di 
sini, di sinilah anak-anakMu berbaring di sini.”

(262) Berapa banyak di sini yang pernah pergi ke sisi tempat tidur, sebagian dari anda para ibu, anda 
dan ayah bersama-sama, dan memandang bocah kecil dan gadis kecil itu, dan anda hanya mengingatkan 
satu sama lain, “Tidakkah—tidakkah ia terlihat seperti kamu, seperti ini dan seperti itu?” Pernahkah anda 
melakukan itu? Wah, seringkali saya pergi dan berkata kepada Meda, berkata tentang Joseph. Dia akan 
berkata, “Bill, ia punya dahi yang menonjol seperti kamu.”
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(263) “Yeah. Tetapi, Meda, ia memiliki mata yang besar seperti kamu.” Mengapa? Ia adalah bagian 
dari produk kami . . . Ia adalah produk dari—dari kesatuan kami.

(264) Nah, dan Bapa berkata, bisa berkata begini tentang ini. Dikatakan, “Kamu tahu . . .” Dan 
Gabriel berkata, “Engkau tahu, ia terlihat seperti diriMu.” Begitulah bagaimana Allah terlihat; lihatlah diri 
anda sendiri. Begitulah bagaimana Allah terlihat. Ia terlihat seperti anda. Anda adalah keturunanNya. 
Berapa banyak yang tahu itu? Paham?

(265) Sekarang perhatikan. Apakah bentuk kehidupan yang paling rendah yang kita miliki? Katak. 
Apakah bentuk kehidupan yang tertinggi? Manusia. Tentu saja. Dan apakah bentuk yang tertinggi? Itu 
betul-betul terus muncul dari yang terendah, terus naik, dari seekor katak ke yang ini dan ke yang itu, 
dan ke burung, hingga, seterusnya, bentuk-bentuk kehidupan yang lebih tinggi, hingga itu sampai ke 
bentuk yang paling tinggi yang bisa dicapainya, kemudian itu dulu dibuat di dalam gambar Allah. Begitulah 
anda. Dan perempuan tidak dibuat di dalam gambar Allah, tetapi di dalam gambar laki-laki. Paham?
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Nah, sekarang, begitulah mereka. Dan Allah memandang mereka, berkata “Ya, mereka terlihat—
mereka terlihat manis.”

(266) Apa—apakah itu, saudara? Mereka tidak pernah harus mati. Itu dulu adalah segenggam kalsium 
yang pertama, potasium yang pertama, dan semuanya mulai seperti itu. Bukankah itu indah? Tetapi dosa 
datang dan merusak gambar itu. Sekarang, adalah Allah . . . Untuk apakah Allah mengizinkan itu? 
Mengapa Ia mengizinkan itu menjadi seperti yang sedang kita bicarakan beberapa waktu yang lalu? Ia 
mengizinkan itu sehingga Ia bisa membuktikan bahwa Ia adalah seorang Juru Selamat. Ia sudah 
melakukannya. Ia membiarkan penyakit terjadi, sehingga Ia bisa membuktikan bahwa Ia adalah seorang 
Penyembuh. Ia membiarkan maut terjadi, untuk membuktikan bahwa Ia adalah hidup. Paham? Ia 
membiarkan semua hal yang buruk ini, untuk membuktikan bahwa Ia baik, siapa Ia dulunya. Kita akan . . .
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(267) Anda berbicara tentang menyanyikan kisah penebusan! Wah, saudara, ketika Yesus datang, ini
—gereja ini akan berdiri di sana di pinggiran bumi ini dan menyanyikan kisah-kisah penebusan, ketika para 
Malaikat akan menundukkan kepala mereka, tidak mengetahui apa yang sedang kita bicarakan. Yah, 
mereka tidak pernah terhilang. Mereka tidak tahu apa yang sudah kita lalui. Kita tahu apa artinya 
menjadi terhilang dan ditemukan. Oh, bisakah kita menyerukan puji-pujian bagiNya? Ia bukanlah seorang 
Juru Selamat bagi mereka. Mereka tidak pernah membutuhkan adanya penyelamatan. Ia bukanlah 
seorang Penyembuh bagi mereka. Tidak. Glori! Ia bukan—Ia bukan Hidup bagi mereka. Tentu tidak. 
Mereka tidak pernah mati di dalam dosa dan kesalahan. Kita dulu mati, dan kita sudah dihidupkan. 
Begitulah kita. Apakah yang akan kita katakan, dengan melepas mahkota kita, “Oh, anda adalah Pendeta 
Anu-anu”? Oh, tidak, tidak, tidak, tidak. Segala kemuliaan bagiNya! Begitulah. Begitulah anda. Kemudian 
kita akan menceritakan kisah bagaimana kita menang. Kita akan memahami itu dengan lebih baik lagi dan
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lagi.

(268) Kemudian, kemudian dalam hal itu di situ, kemudian apakah yang terjadi? Lantas apakah Allah 
hanya berkata, “Yah, Aku akan hancurkan saja semua potasium dan kalsiumKu. Itu semua sudah 
hancur”? Tidak, tidak, Ia tahu itu akan seperti itu.
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Nah, sekarang, jika Roh Kudus menjadikan saya siapa saya, dan saya makan makanan dan 
menempatkan itu kembali ke dalam tubuh saya, dan membentuk siapa saya sekarang. Nah, namun, saya 
dibuat di dalam bentuk. Setiap gambar yang telah dilihat Allah, sebelum dasar dunia, matang, terwujud 
menjadi ada. Paham? Itu muncul dari wanita, seperti yang Ia katakan nantinya; yang berikutnya, itu 
muncul dari Allah. Itu datang pada waktu itu, melalui wanita; itu datang kali ini, melalui Laki-laki. Paham? 
Pada waktu itu datang, melalui keinginan seks; kali ini datang melalui Firman Allah yang diucapkan? 
Paham?

(269) Di sana, sekarang, tidak ada apa pun yang bisa melukai saya? Tidak, tuan. Tidak ada apa pun 
yang bisa melukai kita. Paulus katakan, “Tidak ada apa pun baik saat ini, yang akan datang, penyakit, 
kematian; tidak ada apa pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus.” Tidak 
ada apa pun yang bisa memisahkan kita.

(270) Seperti sebuah kisah kecil yang sudah saya sampaikan. Saya hanya lima rambut lagi untuk 
menjadi botak seluruhnya. Dan saya dulu sedang menyisir rambut yang sedikit itu di sini beberapa waktu 
yang lalu, isteri saya berkata, “Billy, kamu sudah hampir botak.”
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Saya katakan, “Tetapi saya tidak kehilangan satu pun darinya.”

Dia berkata, “Di manakah mereka?”

(271) Saya katakan, “Di manakah mereka sebelum saya mendapatkan mereka?” Paham? “Di mana 
pun mereka dulunya sebelum saya mendapatkan mereka.”

Nah, dulu suatu ketika, 100 tahun yang lalu, rambut-rambut ini tidak di sini sama sekali, tetapi itu 
ada di luar sini di dalam debu. Apakah itu benar? Kemudian kira-kira 50 tahun yang lalu, mereka mulai 
muncul di kepala saya. Mereka datang dari mana? Dari debu. Dan sekarang mereka sedang kembali ke 
tempat di mana mereka dulu berada. Apakah itu benar? Mereka dulu tidak ada, kemudian ada, dan 
sekarang tidak ada. Apakah itu? Apakah yang menjadikan mereka seperti itu? Allah! Begitulah Ia. Ia 
melukis sebuah gambar, dikatakan, “Begitulah caranya saya menginginkan dia.”

(272) “O Maut, di manakah sengatmu? Kubur, di manakah kemenanganmu?” Anda mungkin 
menguburkan saya pada salah satu dari hari-hari ini dari sini. Saya tidak tahu. Tetapi, saudara, saya 
tidak akan mati. Saya beritahu itu kepada anda. Tidak, tuan. Oh!
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Kita akan bangkit! Haleluya! Kita akan bangkit!
Pada kebangkitan pagi itu, ketika jeruji-jeruji maut dipatahkan,
Kita akan bangkit! Haleluya! Kita akan bangkit!

Tidak ada apa pun yang bisa menahan saya untuk bangkit. Tidak tersedia cukup iblis di seluruh 
neraka untuk mencegah saya untuk bangkit. Tidak ada apa pun yang cukup di mana pun untuk 
mencegah saya untuk bangkit. Saya memiliki janji Allah. Saya memiliki Roh Kudus. Saya memiliki Zoe, 
Hidup Kekal Allah, beristirahat di dalam sana. Bangkai tua ini berasal dari sana, dan Allah sudah 
mengerami saya keluar dari tanah.

Dan kalau Ia yang sudah mengerami saya keluar dari tanah . . .175

(273) Ketika saya menjadi dewasa, sekarang, setiap kali saya mendengar lonceng gereja, Sesuatu 
akan berbicara kepada saya, seorang bocah yang sangat kecil. Seorang Malaikat berbicara dari suatu 
semak-semak, “Jangan kamu pernah mabuk ataupun merokok. Aku memiliki sebuah pekerjaan untuk kamu 
lakukan. Jangan cemari tubuhmu, ataupun keluyuran dengan wanita-wanita dan sebagainya. Kamu, Aku 
memiliki sesuatu untuk kamu lakukan ketika kamu sudah dewasa.”

“Siapakah Engkau? Siapakah Engkau?”

(274) “Kamu akan tahu lebih lagi tentang itu nanti.” Sesudah itu, di sinilah Ia datang, Ia melayang-
layang di sana pada pembaptisan itu. Ia memperlihatkan diriNya. Ia menyatakan diriNya. Ia menjawab. 
Saya melihat Dia berdiri di sana, di mana-mana, di setiap sisi.

(275) Bagaimana anda akan, jika Ia menjadikan saya sebagaimana saya adanya, tanpa memiliki suatu 
pilihan sama sekali . . . ? Saya tidak pernah kembali ke sana dan berkata, “Sekarang, Charlie Branham, 
kamu menikahi Ella Harvey dan melahirkan aku dari bumi.” Tidak, tuan. Saya tidak pernah punya pilihan 
untuk itu. Allah dulu yang melakukan itu.
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Dan kalau Ia menjadikan saya sebagaimana saya adanya, tanpa sebuah pilihan; betapa lebihnya lagi,
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ketika Roh Kudus pergi untuk mengeram atas saya, dan saya berkata, “Ya, Tuhan, Engkaulah PenciptaKu. 
Saya mengasihiMu, dan saya menerimaMu sebagai Juru Selamat saya!” Bagaimana anda akan menahan 
saya di dalam debu? Betul-betul tidak bisa melakukannya, saudara. Betul-betul tidak bisa melakukannya.

(276) Allah tidak pernah membentuk satu keping dari kalsium ini, atau potasium, atau sesuatu yang 
lain, yang akan pernah menjadi—menjadi sia-sia. “Semua yang sudah diberikan Bapa kepadaKu, sebelum 
dasar dunia, akan datang kepadaKu.” Whew! Saya merasa seperti bersorak; jujur saja. “Semua yang 
sudah diberikan Bapa kepadaKu akan datang kepadaKu, dan tidak satu pun dari mereka yang akan 
binasa, tetapi Aku akan membangkitkan mereka lagi pada kebangkitan.” Saya mendengar Ia memanggil, 
ketika saya datang kepadaNya. Bagaimana mereka bisa menahan saya di dalam debu tanah? Tidak 
tersedia cukup pengurus pemakaman di dunia ini untuk menepuk wajah saya dengan sebuah sekop, yang 
akan pernah menahan saya di dalam debu tanah. Saya akan bangkit suatu hari nanti dan berdiri di dalam 
keserupaanNya, yang dibasuh di dalam DarahNya, dilahirkan dari RohNya! Haleluya! Milikilah semua 
denominasi yang anda inginkan; saya akan memilih Yesus. Amin!
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(277) Seorang penjual asuransi datang kepada saya. Wilmer Snyder, seorang sahabat baik saya. Ia 
berkata, “Billy, saya mau menjual polis asuransi [insurance = jaminan] kepada anda.”
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(278) Saya berkata, “Saya sudah punya.” (Isteri saya memandang saya seolah-olah mau berkata, 
“Untuk apakah kamu berdusta, nak?”)

Dikatakan, “Anda punya asuransi?”

Saya katakan, “Ya, tuan.”

Dikatakan, “Dengan perusahaan apakah itu? Apakah itu?”

(279) Saya katakan, “Kepastian [assurance] yang diberkati, Yesus adalah milikku, oh, betapa suatu 
rasa pendahuluan dari kemuliaan Ilahi! Pewaris keselamatan, yang sudah dibeli Allah, yang dilahirkan dari 
RohNya, yang dibasuh di dalam DarahNya.”

(280) Ia berkata, “Itu bagus, Billy, tetapi itu tidak akan memasukkan anda ke kubur.”

(281) Tetapi saya katakan, “Itu akan mengeluarkan saya.” Haleluya! Saya tidak perlu khawatir masuk 
ke sana; itu adalah soal bagaimana keluar.

(282) Jadi, saya sudah memiliki asuransi yang memberitahu saya, “Aku akan membawanya naik. 
Semua yang sudah diberikan Bapa kepadaKu adalah milikKu.” Saya tidak peduli apa yang sudah dilakukan 
ayah saya, apa yang sudah dilakukan ibu saya, apa pun itu, “Semua yang sudah diberikan Bapa 
kepadaKu akan datang kepadaKu, dan tidak ada seorang pun yang bisa datang kecuali BapaKu yang 
menariknya.” Haleluya! Untuk apakah Ia dulu menarik mereka? “Aku telah mengenal mereka sejak semula 
sebelum dasar dunia. Ketika Aku dulu menyembelih Anak Domba, Aku sudah menyembelih dia denganNya.” 
Amin. “Aku telah mempredestinasi Gereja.” Siapakah yang memiliki predestinasi? Gereja. Bagaimanakah 
anda masuk ke dalam Gereja? “Oleh satu Roh kita semua dibaptis ke dalam satu Tubuh.” Ia sudah tahu, 
sebelum dasar dunia, bahwa kita akan ada di sana. “Dan mereka yang sudah Ia kenal sejak semula, 
sudah Ia panggil. Mereka yang sudah Ia panggil, sudah Ia benarkan. Mereka yang sudah Ia benarkan, 
sudah Ia muliakan.”
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(283) Di dalam Kitab-kitab Allah, Ia sudah berkata Ia akan menemui saya tepat di sana. Tidak ada 
iblis di neraka yang pernah bisa mencegah mereka di tempat mana pun yang lain selain mencegah mereka 
untuk datang ke sana, karena Allah sudah berkata demikian, dan itu membereskannya. Jika 100 milyar 
tahun sebelum dunia pernah dibentuk, bintang-bintang fajar bernyanyi bersama-sama dan anak-anak 
Allah bersorak karena sukacita, sebelum ada dasar dunia, paham, sebelum ada das- . . ., dan para 
Malaikat itu dan semuanya senang, bersorak mengenai itu, sebelum ada dasar dunia, bagaimana iblis 
akan menahan saya di dalam debu tanah? Betul-betul tidak bisa melakukannya. Anda benar.
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(284) Mari kita lihat, sekarang. Ini adalah waktu yang seimbang yang saya dapati di sini. Ini sudah 
pukul 10:40. Itu baru pukul 09:40. Apakah itu benar, Saudara Wood? Itu benar, pukul 09:40. Semuanya 
senang?

181

Oh, aku merasa seperti sedang bepergian,
Aku merasa seperti sedang bepergian;
Rumah Surgawiku cerah dan permai,
Dan aku merasa seperti sedang bepergian.

Oh, aku merasa seperti sedang bepergian,
Aku merasa seperti sedang bepergian,
Rumah Surgawiku cerah dan indah,
Dan aku merasa seperti sedang bepergian.
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(285) Anda menyukai lagu-lagu tua yang seperti itu? Dulu ada satu lagu tua yang biasa kita 
nyanyikan, sesuatu tentang “Kasih karunia dan rahmat telah menemukan aku. Di sanalah Bintang Fajar 
bersinar.” Apakah itu, Saudari Gertie? Coba lihat. Bagaimana . . . Apakah itu, Saudara Neville? Lihat, 
sesuatu, “Kasih karunia dan rahmat telah menemukan aku. Di sanalah Bintang Fajar yang Cemerlang itu 
memperlihatkan Dia . . . ? . . . di sekelilingku.” Uh-huh, yeah. “Di salib itu.” Berikan kami kunci untuk itu, 
saudari, yaitu, Di Dekat Salib Itu. Naiklah ke sini, Saudara Neville. Oh, saya menyukai ini. Berapa banyak 
yang menyukai lagu-lagu tua yang diilhami itu? Anda bisa memiliki segala macam lompat-lompat dan 
boogie-woogie yang anda inginkan. Berikan saya yang ini, “Di sinilah di mana kasih karunia dan rahmat 
telah menemukan aku.” Itu dia. Baiklah, dengan manis sekarang.
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Yesus, jagaku di dekat salib itu,
Di sana ada suatu mata air yang mulia,
Cuma-cuma bagi semuanya, suatu aliran kesembuhan,
Yang mengalir dari gunung Kalvari.

Di salib itu, di salib itu,
Senantiasa kemuliaanku ada;
Sampai jiwaku yang terpesona akan menemukan
Peristirahatan di balik sungai itu.

(286) [Saudara Branham mulai bersenandung Di Dekat Salib Itu—Ed.] Oh, betapa indahnya! 
Renungkan itu! Bagaimana jika tidak ada Juru Selamat? Bagaimana jika kita tidak memilki Firman ini? 
Bagaimana jika Ia tidak memanggil anda? Bagaimana jika Ia tidak mengenal anda sejak semula, dan anda 
berada di luar sana bersama dengan dunia yang lain ini pada malam ini? Apakah anda mengasihi Dia? Oh, 
bukan main! Jangan lupakan kebaktian-kebaktian pada pagi hari, sekarang, pada pukul 09:30.

Di salib itu, di salib itu,
Senantiasa kemuliaanku ada;
Sampai jiwaku yang terpesona akan menemukan
Peristirahatan di balik . . .

(287) Sekarang, berikan kami kunci untuk Ruangan Di Mata Air Itu. Lagu tua yang bagus ini, “Ada 
ruangan di Mata Air itu.” Berapa banyak yang tahu itu? “Ruangan, ruangan, ya, ada ruangan, ruangan di 
Mata Air itu.” Ketika anda melakukan itu sekarang, dengan hening jangkaulah yang di samping anda, 
berjabat tangan dengan saudara itu. Anda tahu, ada ruangan sekarang bagi semua Methodis. Ada 
ruangan bagi Baptis. Ada ruangan bagi Pentakosta. Ada ruangan bagi kita semua sekarang, di Mata Air 
itu. Berapa banyak yang tahu lagu tua itu? Oh, tentu anda tahu. Sebagian dari kalian orang-orang lama 
sekarang, ini adalah lagu tua Kentucky yang bagus sekarang.
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Ruangan, ruangan, (berjabattanganlah), ya, ada ruangan,
Ada ruangan di Mata Air itu bagimu;
Ruangan, ruangan, ya, ada ruangan,
Ada ruangan di Mata Air itu bagimu.

Oh, ruangan, ruangan, ada banyak ruangan,
Ada ruangan di Mata Air itu bagimu;
Oh, ruangan, ruangan, ya, ada ruangan,
Ada ruangan di Mata Air itu bagimu.

(288) Sekarang, saya ada sebuah kejutan kecil untuk anda. Semua khotbah-khotbah yang terbaru, 
dan buku-buku, dan semuanya, akan dijual di bagian pojok yang lain dari gereja ini, minggu depan, pada 
pertemuan-pertemuan itu; kaset-kaset dan sebagainya, dan semuanya, dalam bentuk literatur yang 
bagus. Akan ada sebuah meja di belakang sana, di salah satu ruangan itu. Dan literatur, khotbah-
khotbah yang terbaru, dan beberapa tulisan yang bagus yang muncul pertama kali, di dalam buku-buku 
yang baru, edisi yang baru, akan disusun semuanya, dan di pojok gedung ini, pada hari Rabu malam yang 
akan datang.
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Dan kita sedang mengharapkan suatu waktu yang menyenangkan di dalam Tuhan. Datang, 
berdoalah, sekarang. Sekarang, panggillah orang-orang anda yang sakit dan menderita, tuliskan surat 
kepada mereka. Bawalah mereka ke sini. Kita akan . . . Allah betul-betul akan bergerak dengan perkasa. 
Dan kita tahu bahwa Ia akan melakukan itu sekarang.

(289) Dan sekarang saya sudah pergi ke setiap orang yang saya kenal, memiliki sesuatu yang kecil. 
Jika ada sesuatu yang menyimpang sekarang, anda ingat, saya telah memberitahu anda sejak lama, kita 
akan meluruskan hal itu. Dan saya tahu bahwa anda tahu ada satu roh yang berbeda di sini daripada 
yang dulu ada. Paham? Paham? Paham? Itu benar. Nah, jangan biarkan itu pergi lagi. Saya perintahkan 
anda di hadapan Yesus Kristus, jangan biarkan itu pergi. Tinggallah di sini dengan itu, paham, jagalah 
semuanya tetap rapi dan teruslah bergerak. Kalian adalah saudara-saudara. Itu tidak pernah saudara 
atau saudari anda yang melakukan sesuatu yang salah; itu adalah roh yang berasal dari iblis yang masuk 
ke sana.  Lihat,  ia  pergi  ke  sekeliling.  Dan  sungguh  merasa  kasihan  bagi  saudara  atau  saudari  itu,  dan
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tahu itu adalah Setan yang ada di antaranya. Dan jika anda memiliki suatu perasaan tentang itu, anda 
segera keluarkan itu dari diri anda, anda paham, karena itu akan merusak anda. Ya, itu akan. Jadi, 
menjauhlah dari hal itu. Ingat saja.

Ada ruangan, ruangan, banyak ruangan,

Ada ruangan bagi Methodis, ruangan bagi Baptis, ruangan bagi Presbiterian. Ada ruangan bagi 
semuanya.

Ruangan, ruangan, ya, ada ruangan,
Ada ruangan di Mata Air itu bagimu.

(290) Kemudian berapa banyak yang ingat lagu tua kita untuk membubarkan itu?186
Bawa Nama Yesus besertamu,
Anak yang malang dan celaka;
Itu akan memberikan sukacita dan penghiburan bagimu,
Bawalah Itu ke mana pun kau pergi.

Berharap anda tinggal dengan kami, Saudara Jeffreys, anda dan Saudari Jeffreys, dan anak-anak 
yang di sana, dan mereka semua.

Dan kemudian pada Nama Yesus menunduk,
Tersungkur di kakiNya; (Oh, bukan main!)
Raja segala raja di Surga kita akan memahkotai Dia,
Ketika perjalanan kita usai.

Bawa Nama Yesus besertamu,
Bawalah Itu sebagai Perisai di zaman ini;
Oh, ketika pencobaan mendekat,
Hembuskan Nama yang kudus itu di dalam doa.

Oh, saya suka sekali itu. Bukankah begitu? Nama Yesus yang mengagumkan itu! Nah, mari kita berdiri 
sekarang juga, sambil kita bernyanyi sekarang. Baiklah.

Bawa Nama Yesus besertamu,
Anak yang malang dan celaka
Itu akan . . .
[Saudara Branham berbicara dengan Saudara Neville—Ed.]

Oh betapa manisnya!
Pengharapan bumi dan sukacita Surga;
Nama yang mulia, (Oh Nama yang mulia), Oh betapa manisnya!
Pengharapan bumi dan sukacita Surga.

(291) Ini sedikit berbeda sekarang. Mari kita menundukkan kepala sekarang, dan, dengan hening, 
mari angkat satu tangan. Katakan:
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Pada Nama Yesus menunduk,
Tersungkur di kakiNya,
Raja segala raja di Surga kita akan memahkotaiNya,
Ketika perjalanan kita usai.

Nama yang mulia, Oh betapa manisnya!
Pengharapan bumi dan sukacita Surga;
Ya, Nama yang mulia, Oh betapa manisnya!
Pengharapan bumi dan sukacita Surga.

(292) Dengan kepala kita yang terus menunduk, kita katakan . . . [Saudara Branham bersenandung 
Bawa Nama Yesus BesertaMu—Ed]


