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PendahuluanPendahuluanPendahuluanPendahuluan    

Pelayanan yang luar biasa dari William Branham adalah 

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

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

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

mempersiapkan orang-orang bagi Kedatangan Kristus yang 

Kedua. 

Kami berdoa kiranya Firman yang dibukukan ini akan 

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

Sementara setiap usaha sudah dilakukan untuk 

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

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

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

untuk diunduh secara gratis dan dibukukan ke dalam banyak 

bahasa di: 

www.messagehub.info 

Buku-buku ini boleh digandakan dan didistribusikan 
sepanjang itu digandakan secara utuh, tanpa dimodifikasi, 

dan didistribusikan secara gratis. 

 

 

 

 

 



Pertanyaan dan Jawaban Pertanyaan dan Jawaban Pertanyaan dan Jawaban Pertanyaan dan Jawaban 

mengenai Meteraimengenai Meteraimengenai Meteraimengenai Meterai----meteraimeteraimeteraimeterai    
1 Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur atas waktu ini 

sehingga kami dapat bersekutu kembali di dekat Firman Allah di dalam 

Hadirat Allah. Kami sangat berterimakasih bahwa Engkau beserta dengan 

kami pada pagi ini untuk menolong kami dan untuk memberkati kami. 

Kami memohon pengampunan atas dosa-dosa kami, sehingga pelita-pelita 

kami akan dipenuhi dengan Minyak dan dibersihkan dan menyala; sehingga 

Engkau berkenan memakai kami sekarang untuk hormat bagi NamaMu 

yang agung, sebab kami memohonnya di dalam Nama Anak Allah Yesus 

Kristus yang dikasihi. Amin. Silahkan duduk. 

2 Saya baru saja masuk ketika saya mendengar pesan itu tadi 

disampaikan. Jadi saya . . . Itu benar bahwa kita perlu menjaga pelita-

pelita kita tetap penuh, menjaga . . . Anda tahu, ketika mereka—ketika 

anda menyalakan . . . Anda tidak dapat terus dengan apa yang sudah anda 

lakukan sekarang (Paham?), karena api yang keluar dari minyak 

menghasilkan karbon; jadi itulah alasannya dibersihkan . . . Sudahkah 

pelita-pelita anda dibersihkan, karena karbon ada di ujung sumbunya . . . 

Banyak dari antara anda yang kira-kira seumur saya, ketika dulu kita 

masih memakai pelita minyak batubara. Paham? Mereka . . . Itu—itu—itu 

akan menghasilkan karbon di ujungnya di mana sumbu itu terbakar, dan 

oleh karena itu, itu akan mengganggu cahaya pelita itu. Jadi anda harus 

tetap menjaga supaya semua karbon itu bersih supaya kita berlari-lari 

kepada tujuan panggilan yang tertinggi di dalam Kristus. Filipi 3:14 

3 Sekarang, ini—ini merupakan pagi yang sangat indah baik di luar 

maupun di dalam, ketika saat Paskah sedang mendekat sekarang ini. 

Dan—dan sekarang kita akan sampai pada Meterai yang terakhir malam 

nanti, dengan kehendak Tuhan. Dan itu adalah Meterai yang sangat 

misterius, sangat, sangat, karena itu bahkan tidak . . . Itu bahkan tidak 

disebutkan di mana pun di dalam Alkitab, tidak ada simbol, tidak ada apa 

pun untuk mendasari. Itu harus datang langsung dari surga. Paham? 

Dan ini—ini adalah suatu saat yang sedikit menegangkan bagi saya. 

Hal itu sudah berlangsung selama seminggu ini. Sekarang, ini mungkin 

sudah merupakan hari yang kedelapan bagi saya dengan berada di dalam 

sebuah kamar. Dan saya memperhatikan di sini banyak . . . Di dalam hal 

permohonan-permohonan ini, saya harus agak memilih-milih. Terdapat 

banyak di antaranya yang menginginkan wawancara. Dan saya—saya suka 
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akan hal itu. Saya suka untuk—untuk memberikan hal itu (Paham?), tetapi 

saya—saya tidak bisa melakukannya sekarang ini, karena anda mengerti 

bahwa—bahwa seluruh . . . Apa yang sedang kita coba lakukan sekarang 

ini adalah menemukan pewahyuan kehendak Tuhan. Anda lihat, dan 

kemudian kalau kita mengadakan wawancara, maka hal itu akan membawa 

anda melakukan sesuatu yang lain atau yang semacam itu. Paham? 

Dan kemudian, dan seperti halnya dalam mendoakan orang sakit, itu 

sama sekali berbeda. Anda . . . Penglihatan-penglihatan dan sebagainya, 

anda pelajari itu berbeda, dan anda—anda diurapi dengan berbeda. Sama 

seperti di—di Alkitab yang berkata di situ: “Sebatang pohon yang ditanam 

di tepi aliran sungai.” Aliran-aliran air . . . Mazmur 1:3 Paham? Air yang sama 

tetapi ada sebuah saluran keluar di mana air itu keluar ke yang ini, ke sini, 

ke sini. Itu tergantung pada saluran keluarnya. Itu adalah Roh yang sama. 

7 Paulus, I Korintus 12, berbicara hal yang sama, berbicara tentang 

adanya banyak karunia, tetapi itu adalah Roh yang sama. I Korintus 12:4 Jadi 

anda lihat, jika anda sedang bekerja, seperti untuk satu hal, kemudian 

berubah kepada hal yang lainnya ini (anda tahu yang saya maksudkan); 

anda—anda pelajari itu, anda mendapatkan orang-orang dan . . . 

Sekarang, hati mereka semua terfokus. Apakah Meterai-meterai ini? 

Perhatian mereka, “Apakah itu?” Malam demi malam ketika saya masuk ke 

sini terdapat suatu tekanan, hingga saya harus berbicara mengenai sesuatu 

yang lain dulu untuk membuat—membuatnya agak tenang sedikit (Anda 

paham?), dan kemudian Roh Kudus membuka Meterai tersebut. Dan 

kemudian—kemudian saya harus . . . Tiap malam seperti itu . . . Kemudian 

kalau kita mengubah hal itu menjadi kebaktian kesembuhan atau yang 

semacam itu (Paham?), anda—semua orang terfokus pada hal tersebut; 

anda tidak dapat langsung mengubahnya kepada hal yang lainnya. 

9 Dan—dan kemudian mengetahui juga bahwa tepat di antara anda, hal-

hal yang sedang terjadi (Paham?) di mana saya—saya hanya . . . Saya—

saya tahu . . . Saya tahu anda, bahwa anda tidak memahaminya, Paham? 

Saya sangat yakin bahwa anda tidak memahaminya. Paham? Dan anda 

berkata, “Saudara Branham, itu adalah suatu hal yang sukar bagi anda 

untuk mengatakan hal itu.” Saya tahu itu. Tetapi lihatlah; coba saya 

katakan hal ini sekarang. Saya anggap ini hanyalah rekaman untuk kita 

saja dan seterusnya. Tetapi coba saya katakan hal ini (Paham?), bahwa 

anda—anda tidak—anda tidak memahaminya (Paham?), dan anda tidak 

diharapkan untuk memahaminya. Jadi jangan mencoba untuk menafsirkan 

apa pun. Paham? Jangan coba-coba memberikan penafsiran anda sendiri 

terhadapnya. Anda hanya—anda hanya akan semakin jauh. 

Terima saja nasehat saya, jika anda percaya kepada saya sekarang. 
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Jika Allah telah—telah berkenan kepada saya dalam pandangan anda dan 

anda tahu bahwa pewahyuan-pewahyuan atas semuanya itu dan lain-

lainnya . . . Saya—saya sudah cukup lama berada di sini bersama dengan 

anda, dan itu sudah selalu benar. Dan sekarang, untuk pembuktian ganda 

bahwa itu benar, maka itu harus tepat terkait dengan Firman. Paham? Jadi 

anda tahu bahwa itu adalah DEMIKIANLAH FIRMAN TUHAN. Itu tepat. 

Paham? Itu sudah dibuktikan kepada anda. 
12 Sekarang, terimalah nasehat saya sebagai saudara anda: Jangan 

memberikan penafsiran anda sendiri terhadap apa pun juga. Terus saja 

anda berjalan dan menghidupi kehidupan Kristen yang baik, karena anda 

hanya akan menjauhkan diri anda dari hal yang sesungguhnya bila anda 

melakukannya. Paham? Anda—anda hanya akan membawa diri anda lagi 

menjauh dari hal tersebut. Dan anda semua sadar dan tahu bahwa ada 

sesuatu yang misterius yang sedang terjadi, dan itu sedang terjadi, dan 

saya tahu apakah itu. 

Sekarang, saya tidak sedang mengatakan hal itu. Itu adalah kasih 

karunia Allah yang memperbolehkan saya untuk mengetahui apakah itu. 

Itu adalah sesuatu yang dahsyat, dan itu telah berlalu sekarang ini juga, 

dan tidak ada sebuah cara di dunia ini bagi anda untuk memahaminya, dan 

itu adalah suatu—saya . . . Tetapi sungguh mati, dengan Alkitab yang ada 

di tangan saya ini, saya tahu apakah itu. 
14 Itu sudah diberitahukan kepada anda sebelumnya, jadi jangan coba-

coba untuk memberikan penafsiran apa pun selain percaya saja kepada 

saya sebagai saudara anda (Paham?); kita sedang hidup di sebuah zaman 

yang besar. 

Kita hidup di dalam sebuah masa di mana . . . Baiklah, kita adalah . . . 

Yah, anda betul-betul merendahkan hati, jadilah seorang Kristen, dan 

cobalah untuk hidup bagi Allah, dan hiduplah dengan jujur kepada saudara 

anda, dan kasihilah mereka yang tidak mengasihi anda. Jangan mencoba 

untuk—untuk membuat suatu . . . Anda mengerti, anda lakukan, anda 

hanya akan menjadikan itu sesuatu yang misterius dan mengacaukan 

rencana Allah yang sesungguhnya. Paham? 

Kemarin sore sesuatu terjadi di dalam kamar saya di mana saya—saya 

tidak akan pernah mampu untuk—untuk meninggalkannya. Anda paham? 

Dan begitulah, anda . . . Dan kira-kira 2 minggu lalu sesuatu terjadi yang 

tidak akan pernah bisa untuk dilupakan, sepanjang saya hidup di bumi ini, 

saya—saya tidak akan pernah bisa untuk menjauh darinya. Paham? 
16 Dan begitulah, tetapi jika jemaat, anda diharapkan untuk tidak 

mengetahui hal-hal ini, maka jangan memberikan penafsiran apa pun. 

Paham? Teruslah anda berjalan dan ingat saja apa yang telah 
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diberitahukan kepada anda; hidupilah kehidupan seorang Kristen. Pergilah 

ke gereja anda, jadilah terang yang sejati di mana pun anda berada, dan 

benar-benar berkobar bagi Kristus, dan katakan kepada orang-orang 

betapa anda mengasihi Dia. Dan biarlah kesaksian anda senantiasa disertai 

kasih terhadap orang-orang (Paham?), karena jika anda tidak melakukan 

itu maka anda mencampakkan diri anda sendiri masuk ke suatu tempat di 

sana, dan kemudian anda—anda keluar dari jalan yang harus ditempuh. 

Lihat, setiap kali anda mencoba untuk melakukannya, anda sudah 

melakukan hal itu. Paham? Jadi jangan—jangan—jangan mencoba untuk 

memberikan penafsiran apa pun. Dan khususnya pada malam ini, ketika 

Meterai itu dibuka di hadapan anda. Paham? Jangan coba-coba untuk 

menafsirkannya. Terus saja anda berjalan dan bersikap rendah hati dan 

teruslah berjalan dengan pesan yang sama yang sederhana ini. Sekarang 

anda berkata, “Saudara Branham, apakah hal itu . . . kita, merupakan 

Gereja Allah yang Hidup, tidak seharusnyakah kita . . .?” 

Baiklah, ketika saya sedang mencoba . . . Lihatlah ke mari, saya ingin 

mengatakan . . . Katakanlah, “Kenapa saya tidak bisa? Saya seharusnya 

memiliki . . .” 

Tidak, tidak. Saya . . . Jangan . . . Anda ingat, saya katakan hal ini 

untuk kebaikan anda. Lihat, saya mengatakannya supaya anda akan 

mengerti. Jika anda percaya kepada saya sekarang, dengarkan apa yang 

saya katakan kepada anda. Paham, paham? 
20 Nah di sini, sekarang di sini ada sebuah stasiun, dan itu adalah—kita 

akan sebut itu stasiun penerima (Paham?), dan di dalamnya—ada radio. 

Paham? Dan terdapat peringatan-peringatan dan hal-hal yang dapat 

dilakukan, seperti sebilah pedang di tangan anda. Paham? Itu dapat 

mengambil dari yang jahat atau hanya mengambil dari pesan yang ia 

terima saja. Paham? 

Nah. Tetapi sekarang, sebagai contoh, bagi manusia biasa, terdapat 

begitu banyak kelompok-kelompok dan cara-cara pemujaan yang muncul 

dari sedikit pencurahan Roh hingga orang-orang itu bergelora di dalam 

suatu kumpulan yang seperti itu, pergi keluar dan memulai kegerakan kecil 

yang lainnya, dan, anda tahu, dan sebagainya. Lihat, tentu anda tidak ingin 

melakukan hal itu sekarang. Paham? 

Sekarang, ingat saja, tetaplah dengan keberadaan anda yang 

sekarang. Dan anda berkata, “Yah, Tuhan sudah menunjukkan . . .” Tidak, 

sekarang berhati-hatilah. Paham? 
23 Sekarang, perhatikan kemari. Coba saya tunjukkan sesuatu kepada 

anda. Paham? Apakah anda tahu bahwa terdapat 10.000 suara di dalam 

ruangan ini saat ini juga, suara orang-orang yang sesungguhnya yang 
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datang melalui gelombang-gelombang elektronik radio? Kenapa anda tidak 

mendengar suara-suara itu? Itu adalah suara-suara. Apakah itu benar? 

Mereka itu sedang menggelombang lewat di sini sekarang. Terdapat orang-

orang, bentuk-bentuk, dan tubuh-tubuh yang bergerak melintasi ruangan 

ini sekarang. Apakah itu benar? Baiklah, kenapa anda tidak melihat 

mereka? Mereka ada di sini, suara-suara yang nyata, seperti suara saya. 

Baiklah, kenapa anda tidak mendengarnya? 

Lihat, itu harus menyentuh sesuatu terlebih dahulu untuk 

menyatakannya. Paham? Sekarang, apakah anda mengerti? Jadi jangan 

menafsirkan apa pun. Jika Allah ingin supaya anda mengetahui sesuatu, 

Dia akan mengirimkannya kepada anda (Paham?); jadi bersungguh-

sungguhlah, jadilah kokoh sekarang. Berpegang teguh. Sesuatu sudah 

terjadi. Dan sekarang bersungguh-sungguhlah . . . Anda mengerti yang 

saya maksudkan, bukan? Dan benar-benar . . . 
24 Jangan berusaha untuk membuat diri anda menjadi aneh sebagai 

orang Kristen, karena (Anda paham?), anda membawa diri anda menjauh 

dari Allah dan anda—anda—anda . . . Jika anda dapat memahaminya, ini 

adalah tarikan ketiga itu. Anda seharusnya sudah menangkap hal itu tempo 

hari. Paham. Lantas hanya . . . 

Anda ingat, tidak akan ada peniruan seperti yang sudah terjadi pada 2 

tarikan yang lainnya. Paham? Jadi itulah sejauh yang seharusnya anda—

anda ketahui. Sekarang ingat saja bahwa anda mengerti sekarang bahwa 

terdapat sesuatu yang sedang terjadi di dalam kamar ini, dan terdapat 

sesuatu di sini, terdapat . . . Ada sesuatu yang nyata di dalam kamar ini, 

Malaikat-malaikat, suara Allah (Paham?), tetapi bagaimana anda . . . Anda 

tidak bisa . . . Jika anda saja tidak dapat mendengar suara yang alami 

tanpa ada sesuatu untuk mengirimkannya, bagaimana anda akan 

mendengar suara yang rohani itu? 
27 Sekarang anda mungkin percaya bahwa seseorang sedang 

menyanyikan lagu tertentu ini yang bahkan mungkin tidak ada di situ. 

Paham? Tetapi ketika itu benar-benar mengena ke kristal itu di mana itu 

semestinya terkena kepadanya, selanjutnya itu memberikan sebuah 

penafsiran yang benar dan membuktikan bahwa itu benar dengan 

mempertontonkan gambar itu. Mengerti yang saya maksudkan? 

Sekarang, Roh Allah, ketika ia berbicara melalui Firman yang benar, Ia 

membuktikan diriNya benar untuk memperlihatkan diriNya bahwa Ia benar. 

Anda mengerti sekarang? Baiklah. Sekarang, mari kita berdoa lagi. 
29 Bapa surgawi, kami baru saja hendak untuk—membuka sampul Kitab 

ini sebagai bagian secara fisik dalam usaha untuk memberikan kembali 

kepada apa yang sudah Engkau bukakan kepada kami dalam hal 
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rohaninya. Dan sekarang, saya berdoa, Tuhan, kiranya Engkau berkenan 

menolong saya untuk memberikan penafsiran yang benar atas pertanyaan-

pertanyaan ini, di mana itu boleh disampaikan untuk—untuk—untuk 

menolong orang-orang itu. Itu memberikan kepada mereka pengertian. 

Dan saya berdoa kiranya Engkau berkenan memberikan kepada saya 

pengertian supaya saya menyampaikannya kepada umatMu sehingga 

mereka pun akan memiliki pengertian, sehingga kami bersama-sama boleh 

hidup bagi hormat dan kemuliaan Allah melalui Nama Yesus Kristus. Amin. 

30 Sekarang, saya—saya hanya ingin mengatakan hal itu, dan tadinya 

saya berpikir bahwa yang ada di sini ini yang mengendalikan kaset-kaset 

itu, tetapi ternyata tidak (Paham?), dan ini adalah sebuah lampu meja. Dan 

tadinya saya berpikir pengendali perekaman itu biasanya ada di sini. Tetapi 

saya tadi diberitahu untuk membuat isyarat saja kepada saudara-saudara 

yang ada di dalam—di dalam ruangan sana, ruangan perekaman, dan 

mereka akan tahu kapan untuk menghentikan kaset-kaset dan kapan tidak. 

Lihat, kaset-kaset itu mempunyai jangkauan pelayanan yang mendunia 

ke mana saja (Paham?), ke mana-mana. Itu menjangkau ke segala jenis 

bahasa dan lain sebagainya, sehingga ada hal-hal yang akan kita katakan 

di sini yang tidak akan kita katakan di tempat lain (Anda paham?), dan 

itulah alasannya kita menghentikannya. 

33 Sekarang, menjawab pertanyaan-pertanyaan adalah suatu hal yang 

sungguh serius. Jadi saya—saya . . . Sekarang, dalam—dalam—dalam 

menjawab ini, kebanyakan dari mereka, kebanyakan dari pertanyaan-

pertanyaan tersebut, di luar dari . . . Sekarang, setiap orang . . . Beberapa 

darinya bahkan tidak menyinggung ke pesan sama sekali, tetapi saya 

akan—atau Meterai-meterai itu sama sekali, tetapi saya akan mencoba 

untuk menjawabnya. Dan pertanyaan-pertanyaan ini diberikan kepada 

saya, dan sebagaimana mereka sudah diberitahu . . . Tadi saya katakan 

kebanyakan dari pertanyaan-pertanyaan itu, atau sejumlah besar darinya 

adalah mengenai permohonan-permohonan doa dan yang sakit dan 

menderita dan—dan hal-hal yang berbeda-beda yang seperti itu—itu terus, 

dan begitulah, sama sekali tidak menyinggung kepada pertanyaan yang 

harusnya dijawab. Dan kemudian mereka—saya diberi setumpuk yang—

yang memuat pertanyaan-pertanyaan yang berbeda-beda (nas Kitab Suci 

dan sebagainya). Tetapi mungkin, jika kita punya waktu, kita akan 

mencoba untuk menjawabnya sebaik yang kita bisa lakukan. 

33 Sekarang . . . Dan jika saya membuat suatu kesalahan, wah, ingat, 

bukan maksudnya untuk membuat kesalahan. Jadi apakah semuanya 

merasa enak? Amin. Demikianlah itu, berbicara tentang tempat-tempat di 

surga di dalam Kristus Yesus . . . Sungguh suatu tempat yang indah. 
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Sungguh suatu saat yang menyenangkan. 

Sudah seringkali saya berada di balik mimbar di Tabernakel ini, saya 

tidak pernah, tidak pernah sekalipun dari pelayanan saya yang mana pun 

yang pernah masuk ke alam Allah dan alam rohaniah seperti yang saya 

alami pada saat ini. Yeah, ini melebihi apa pun yang pernah saya lakukan 

di dalam saat-saat pelayanan saya yang mana pun, di dalam pertemuan 

mana pun yang berlangsung di mana saja yang seperti ini. Kebanyakan, itu 

mengenai kesembuhan; yang ini adalah penyingkapan Kebenaran oleh Roh 

yang sama (Paham?) Roh yang sama. 

36 Dan saya—saya benar-benar sendirian saja, dan tinggal di sebuah 

rumah, atau pergi makan di sebuah tempat. Dan saya sudah benar-benar 

sendirian; jadi itu sudah merupakan suatu saat yang sangat indah. 

Dan sekarang, langsung saja, kalau tidak pada pagi atau pada pagi 

hari berikutnya, saya, barangkali, jika kita dapat menyelesaikan pada 

waktunya, saya akan mendoakan orang-orang yang sakit pada pagi ini, jika 

pertanyaan-pertanyaan ini tidak berlangsung terlalu lama; jadi saya—saya 

pun harus mempunyai waktu sebentar bagi diri saya sendiri. Paham? 

Pikiran manusia hanya dapat bertahan sekian lama saja. Paham? Dan 

ketika anda pergi ke suatu tempat di mana anda duduk terpaku selama 

satu jam bersama dengan Hadirat Allah, dan Tiang Api menggantung di 

situ di hadapan anda, anda—anda—anda tidak dapat bertahan di situ 

terlalu lama. Anda paham? Makhluk manusia tidak dapat—tidak dapat 

tahan terhadapnya. Dan begitulah . . . 

39 Sekarang, pertanyaan-pertanyaan ini sungguh bagus. Saya menghargai 

. . . Dan hikmat dan hal-hal yang orang-orang pakai . . . Sekarang, untuk 

yang pertama . . . Dan saya akan mencoba menjawab pertanyaan-

pertanyaan tersebut, dan kemudian jika saya—jika saya tidak 

menjawabnya dengan benar, yah, maka anda—anda maafkan saya. 

Dan jika anda mempunyai suatu penafsiran yang berbeda dan percaya 

bahwa ide anda mengenai hal itu benar, maka terus saja; itu tidak akan 

melukai, karena hanya ada kira-kira satu atau dua dari pertanyaan-

pertanyaan itu yang menyinggung kepada sesuatu tentang keselamatan. 

Itu hanyalah . . . Kebanyakan dari pertanyaan-pertanyaan itu menanyakan 

pada sisi yang lain mengenai kesusa—mengenai pengangkatan gereja. Jadi 

lihat . . . 

Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini, yang akan datang 

dan akan terjadi pada bagian-bagian yang lain, karena kita sekarang 

berada di luar zaman gereja di dalam pengajaran-pengajaran kita di—di 

dalam Kitab itu. Kita sudah di luar, di masa pemanggilan 144.000 orang itu. 
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41 Sekarang, ini pertanyaan yang pertama. 

1. Apakah kelima gadis bijaksana di Matius 25 pelayan-

pelayan bagi—bagi Mempelai Wanita, atau apakah mereka 

Mempelai Wanita? (Paham?) Jika gadis-gadis bijaksana ini adalah 

pelayan-pelayan bagi Mempelai Wanita, di manakah Mempelai 

Wanita? (Paham?) Matius 25:1-13 

Sekarang, yang terbaik dari pengertian saya, kelima gadis ini . . . 

Terdapat sepuluh orang gadis, anda tahu, yang pergi keluar (Paham?), dan 

yang ada di sini hanyalah sebuah simbol atau sebuah perumpamaan 

(Paham?), yang—yang akan saya beritahukan kepada anda. Lihat, terdapat 

sepuluh orang gadis. Tentunya, terdapat lebih dari sepuluh; itu hanyalah 

angka yang dibuat saja. 

Tetapi pada waktu itu, gadis-gadis yang bijaksana mempunyai minyak 

di dalam pelita-pelita mereka; gadis-gadis yang bodoh tidak mempunyai 

minyak di dalam pelita-pelita mereka. Jadi jika ada sepuluh di Matius itu 

(jika ini adalah pertanyaan orang tersebut), jika ada sepuluh di situ . . . 

Apakah itu berarti bahwa itu akan menjadi . . . Atau yang lima ini tepatnya, 

apakah akan ada lima saja (Paham?), hanya lima orang? 

Tidak, artinya bukan begitu. Itu hanyalah sebuah simbol dari gadis-

gadis (Anda paham?) dari gadis yang keluar dengan minyak di dalam 

pelitanya; mereka adalah bagian dari Mempelai Wanita. Dan menurut 

pengertian saya, dan kemudian anda perhatikan sekarang bahwa mereka 

adalah gadis-gadis dari jam yang terakhir. 

45 Datang melalui sepanjang jam-jam itu, sudah terdapat ketujuh jam. 

Dan pada jam yang ketujuh, pada waktu tengah malam, sebagaimana 

yang sedang kita singgung sekarang . . . Paham? Sekarang, pada waktu 

tengah malam ini, gadis-gadis ini bangun, dan membersihkan pelita-pelita 

mereka, dan masuk, sementara gadis-gadis yang tertidur itu . . . 

Sekarang, di bagian ini di sini, yang lima ini (jika itu maksud dari 

pertanyaan tersebut yaitu, “Apakah hanya terdapat lima?”) . . . Dan kita 

sudah mendapatkan banyak pertanyaan-pertanyaan di sini mengenai 7000, 

dan sebagainya; sekarang, itu—itu hanyalah sebuah simbol, bagian dari 

mereka. Dan semua yang dibangunkan pada zaman yang terakhir ini, jam 

yang ketujuh, yakni—jika tidak ada selain—selain lima yang bangun pada 

waktu itu yang diubahkan, masuk bersama dengan Mempelai Wanita dan 

seterusnya, Mempelai Laki-laki . . . 

Sekarang, jika mereka, mereka sendiri . . . Itu tidak berarti hanya akan 

ada lima, karena mereka sedang tertidur di sepanjang zaman-zaman itu 

sebagaimana kita sudah membahas pada minggu ini. Paham? 
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48 Di zaman Paulus, malaikat jemaat di Efesus, Paulus, mendirikan gereja 

ini, merupakan utusan bagi jemaat ini . . . Ingat, Paulus, mendirikan gereja 

di Efesus, menjadi utusan bagi gereja itu, dan Roh yang ada di bumi pada 

waktu itu adalah roh singa. Dan singa itu adalah Singa dari suku Yehuda 

yang adalah Kristus, dan Kristus ialah Firman. Paulus, dengan Firman 

zaman itu . . . 

Ribuan yang tidur di zaman itu. Benarkah itu? Kemudian datanglah 

zaman yang berikutnya, dan saat gereja itu sudah nyaman posisinya di—di 

zaman kegelapan, roh lembu tampil: bekerja, berjerih lelah, dan korban 

dan memberikan nyawa mereka. Berlaksa-laksa tidur pada masa 

kemartiran itu dan sebagainya. Mereka sedang menantikan. Paham? 
50 Kemudian, dan zaman yang berikutnya datang, Lutheran, zaman 

reformasi. Di situ datang yang bijaksana dengan kecerdikan manusia. Jika 

anda perhatikan, manusia tampil dengan hal itu, dan ketika dia tampil, dia 

menambahkan ketajaman pikirannya sendiri. Itulah yang menikahkan dia 

ke dalam bagian yang lain. Paham, paham? Jika saja dia tetap tinggal 

dengan hikmat Allah, hanya mereformasi dan menarik keluar . . . Tetapi 

apa yang telah dia lakukan? Sesudah manusia itu yang memiliki pesan itu, 

Luther, setelah kematian Luther, mereka memiliki organisasi Lutheran. 

Sesudah kematian Wesley, mereka memiliki organisasi Methodis. Paham? 

Di situlah . . . Anda terus berjalan dengan cara itu. Itu—itu hanya . . . Itu 

berlangsung demikian. 

Sekarang, saya ingin anda memperhatikan hal ini. Paham? Sekarang, 

barangkali seseorang bertanya tentang Pentakosta, yang adalah zaman 

yang ketiga. 
52 Anda lihat, masing-masing dari zaman-zaman itu hanya membawa 

sedikit kepada Roh Kudus. Pembenaran adalah sebuah pekerjaan Roh 

Kudus; pengudusan adalah sebuah pekerjaan Roh Kudus, tetapi baptisan 

adalah Roh Kudus. 

Itulah alasannya ia membutuhkan turunnya seorang nabi penubuat, 

tidak ada utusan bagi zaman itu, karena Roh Kudus sendiri datang di 

dalam kepenuhanNya di dalam baptisan. Tetapi di akhir dari zaman itu, 

sebagaimana itu selalu berakhir seperti di zaman-zaman yang lainnya, kita 

mendapati di situ pada waktu itu, utusan itu dikirim; dan semua 

ketidakpastian ini dan sebagainya akan ditempatkan pada tempatnya 

masing-masing (Paham?), seperti itu. Kemudian pengangkatan datang bagi 

Gereja. 

Tetapi sebagaimana banyaknya tulisan tentang semua ini yang 

berbeda-beda: matahari berubah menjadi gelap, bulan . . . Mereka 

menempatkan hal tersebut di sana di zaman Kristen. Mereka benar-benar 
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gagal memahami ketiga pertanyaan yang ditanyakan kepada Tuhan kita di 

sana (Paham?), ketika Dia menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Matius 24:3 
55 Sekarang, tadi malam saya berpikir bahwa tidak ada pertanyaan sama 

sekali. Kita menjelaskan tiap-tiap pertanyaan itu dan menaruhnya tepat di 

bawah Meterai-meterai. Dan Meterai-meterai adalah keseluruhan Kitab itu 

sendiri. Anda percaya itu, doktor? Lihat, seluruh hal terbungkus menjadi 

satu . . . 

Dan kita sudah membahas apa yang Yesus katakan di sini. Mereka 

menanyakan tiga pertanyaan (Paham?): “Bilamanakah hal-hal ini akan 

terjadi? Apakah yang akan menjadi tanda kedatanganMu? Dan 

bagaimanakah kesudahaan dunia?” Matius 24:3 Dan Dia langsung menjawab, 

dan kita sudah mengambil semuanya itu, satu demi satu. Apakah itu? 

Meterai Ketujuh. Kenapa? Lihat, itu tidak diketahui. Itu saja. 
56 Masing-masing darinya keluar. Saya memaralelkan keduanya dengan 

tepat dengan membolak-baliknya, dan saya, ketika tadi malam saya 

menulis dan masuk ke—ke situ dan harus . . . Saya melihat kembali ke 

catatan lama saya yang pernah saya khotbahkan, yah, saya melihat di 

mana saya menempatkan yang satu ke tempat yang lainnya; saya sudah 

mendapatkannya, menyilangkannya bolak-balik. Itulah yang pernah saya 

lakukan. Saya rasa anda memahaminya. Anda—anda memahaminya? 

Paham? 

Saya menuliskan di sini apa yang hendak saya tuliskan di sini pada sisi 

yang lain, dan menuliskannya di sini. Tetapi dikatakan . . . Menempatkan 

keduanya 9, 11, atau 9, 6, atau 6 dan 11 dan—dan 9 dan 11, padahal itu 

tidak demikian. Itu adalah sebaliknya, ayat yang berikutnya di bawahnya. 

Paham? Dan begitulah, jawaban-jawaban ada di antara wabah penyakit 

dan perang. Anda paham? Demikianlah itu. 

Jadi saya sangat bergembira, saya benar-benar bergembira sekali 

seperti seorang . . . Saya menikmati stimulasi dari pewahyuan itu. Jadi 

saya—saya menaruhnya tepat di sini menuliskan di situ, duduk dengan 

sebuah pensil atau pena, dan saya taruh ayat 11 itu di kedua tempat itu 

padahal seharusnya tidak demikian. Saya pikir itu adalah ayat 9 sebagai 

ganti ayat 11 untuk sisi yang lainnya. 
60 Tetapi sekarang, apakah anda melihat betapa sempurnanya keduanya 

itu diparalelkan? Sekarang, jangan lupakan itu. Keduanya paralel sampai 

dengan yang Keenam dan berhenti. Paham? Dan perhatikan—perhatikan 

pembukaan Meterai-meterai itu sampai dengan yang Keenam dan berhenti, 

hanya sunyi senyap di surga (itu saja yang dikatakan) selama setengah 

jam.  Wahyu 8:1 

Nah, sekarang, di dalam ini . . . Lihat, saya—saya harus bergegas dan 
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menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, karena (Paham?), masing-masing itu 

merupakan sebuah khotbah selama empat minggu lamanya (Anda 

paham?) masing-masing; anda bisa saja memulai tentang sesuatu yang 

lain. Tetapi saya—saya tidak bermaksud untuk berbuat begitu, karena saya 

ingin menjawab pertanyaan setiap orang sejauh yang saya bisa. 
62 Gadis-gadis ini (Paham?), mereka terbentuk dari . . . Itu hanyalah 

bagian dari mereka di zaman itu. Paham? Setiap zaman memiliki gadis-

gadis itu. Paham? Meterai . . . Malaikat itu datang ke jemaat: “Tuliskanlah 

kepada malaikat jemaat di Efesus.” Paham? 

Kemudian sampai di sini dan kemudian setelah menuliskan kepada 

jemaat di Efesus (bandingkan hal itu kembali), sebuah Meterai dibuka. 

Begitulah caranya kita menyampaikannya, berusaha untuk menyampaikan 

itu semua kepada anda. Mengerti yang saya maksudkan? Jika Tuhan 

menghendaki. 
64 Apa yang saya punyai pertama kali? Zaman-zaman gereja. Apakah itu 

benar? Yang berikutnya, pesan kepada zaman-zaman gereja. Apakah 

setiap orang memahami hal itu dengan jelas sekarang? Paham? 

Pertama-tama kita mendapatkan zaman-zaman gereja dan 

mendapatkan sejarah (menempatkan konsili-konsili Nicaea dan konsili-

konsili Pra-Nicaea dan segala sesuatunya yang bisa kita temukan di dalam 

sejarah), dan mendapati bahwa penafsiran Firman yang benar adalah sama 

persis dengan sejarah. Dan membawanya sampai ke zaman ini di Laodikia 

ini, dan anda—anda tidak perlu mempunyai sejarah tentang hal itu; yang 

ini sedang membuat sejarah sekarang ini. Paham? Jadi begitulah, dan 

kemudian memperlihatkan apa yang akan ada di zaman ini. 
66 Sekarang, kita kembali dengan Meterai-meterai dan membuka Meterai 

itu . . . Allah membuka Meterai itu bagi kita. Apakah itu? Pertama-tama 

terdapat seorang utusan: zaman gereja; berikutnya adalah Ketujuh 

Meterai. 

Sekarang, kita mengetahui bahwa kerusakan yang melanda di zaman 

gereja yang ketujuh . . . Tetapi Meterai Ketujuh tidak menyatakan apa pun, 

apa yang akan terjadi dengan itu (Paham?), karena di akhir dari zaman 

gereja itu akan datang karunia nabi untuk menyingkapkan hal-hal ini. 

Paham? Apakah anda mengikuti? Baiklah. 
67 Sekarang, perhatikan bagaimana tiap-tiap Meterai-meterai itu . . . 

Kemudian saya sampai di sini, dan ketiga pertanyaan tersebut ditanyakan 

kepada Yesus Kristus: “Apakah . . . Bilamana hal-hal ini akan terjadi, 

bahwa tidak satu batu pun di sini akan terletak di atas batu yang lain? 

Kapankah bait ini akan diruntuhkan, pusat keagamaan dunia ini, dan yang 

lainnya didirikan? Paham? Kapankah hal itu akan terjadi, antikristus 
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menunggang?” Paham? Dan apakah yang keluar untuk menghadapinya? 

Firman, Firman melawan perkataan itu. 
69 Kemudian ia menjadi mapan di dalam perpolitikan dan lain sebagainya; 

dan di situlah anak lembu itu bekerja. Paham? Itu adalah tepat yang 

kedua, kemudian Yesus mengatakan demikian di dalam Matius 24. Paham? 

Kemudian dari situ kita sampai kepada kepandaian para reformator, 

binatang manusia itu tampil untuk menghadapinya. Itulah yang telah 

terjadi. Kemudian kita teruskan, yang berikutnya atau Meterai Keempat 

ketika antikristus menjadi suatu percampuran dan mempunyai sebuah 

nama, Maut. 

Sekarang, perhatikan apa yang Yesus katakan: “Dan dia akan 

melemparkannya ke dalam api dan bahkan membunuh anak-anaknya.” 
Wahyu 20:10,15 Itulah maut yang sedang menunggang. Itu adalah keduanya 

Protestan dan Katholik: tanda kematian ada pada keduanya (Paham?), dia 

dan anak-anaknya dibinasakan. Jadi jika anda bersandar pada denominasi 

anda, sebaiknya anda menjauh darinya sekarang juga. 

Dan kemudian ketika itu sampai ke Meterai Ketujuh, Yesus berhenti di 

situ. 
71 Dia membuka Meterai Keenam dengan mengatakan bulan akan 

berubah menjadi darah dan kegelapan dan sebagainya, hal-hal ini akan 

terjadi. Kita sudah sampai ke sini, sudah membuka Meterai Keenam. 

Sesudah Meterai Keenam dibuka, dan kembali ke belakang dan 

memperlihatkan hal yang sama. 

Begitulah dengan tiga tempat yang berbeda di dalam Alkitab, 

mengaitkannya menjadi satu dengan pewahyuan. Paham? Perhatikan. 

Tempat di mana Yesus mengatakan demikian, tempat di mana ketika Dia 

membuka Kitab itu, itu sudah tersembunyi sebelum dasar dunia ada, dan 

kemudian pewahyuan mengenai zaman ini, di sini, menempatkannya tepat 

di situ, mengikat ketiganya menjadi satu. Dan angka tiga adalah sebuah 

kesaksian, jadi itu benar. Itu adalah mutlak benar. 
73 Sekarang, gadis-gadis yang tampil di sini ini, mereka adalah gadis-

gadis yang tertidur, dan kemudian seluruh tubuh itu secara bersama-sama 

membentuk kelompok itu, hal itu akan menjadikan (Paham?) menjadikan 

gadis-gadis yang bijaksana itu. Dan gadis-gadis yang bodoh adalah orang-

orang yang telah memulai di sana pada saat yang sama gadis-gadis yang 

bijaksana itu memulai, antikristus, dan mereka adalah orang-orang yang 

berusaha untuk membeli minyak. 
74 Sekarang, lihatlah ke mari. Anda lihat betapa sempurnanya ke mana 

saja anda menelusuri. Jika saja saya dapat berdiri di sini dan 

membicarakan hal-hal yang disingkapkan di dalam kamar itu, saya beritahu 
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anda, hal itu akan membuat kepala anda pusing; tetapi bagaimana anda 

akan menjadi pusing ketika anda mendapatkan seluruh hal ada di sini. 

Dan kemudian anda, entah kenapa atau bagaimana, ketika anda 

menjauhkan diri dari orang-orang, di situlah itu mulai terbuka, misteri-

misteri; kemudian anda melihat juga hal-hal di mana anda tidak berani 

menyampaikan kepada orang-orang, karena (Anda paham?), jika mereka 

lakukan mereka akan memulai “isme-isme kecil.” 

Dan lihat saja apa yang sudah terjadi pada karunia kesembuhan ini, 

bagaimana itu telah membingungkan jemaat. Setiap orang memiliki suatu 

sensasi; setiap orang memiliki ini. Dan di dalam lubuk hati saya, Allah tahu 

itu adalah Kebenaran, saya tahu bahwa itu tidak benar sebab Dia telah 

memberitahu saya demikian. Paham? Tetapi itu adalah sebuah peniruan 

yang palsu; itu hanya, untuk membingungkan orang-orang. Sekarang, itu 

benar. 
76 Sekarang, tetapi, anda lihat, anda tidak dapat mengatakan hal-hal itu; 

yang paling bagus adalah membiarkannya saja. Dan anda ingat tarikan 

ketiga itu; Dia berkata, “Jangan beritahu siapa pun.” Apa yang saya 

katakan tadi adalah itu . . . Berapa banyak yang ingat hal itu? Oh, tentu. 

Ingat, berdiri di sana mencoba untuk mengikatkan tali sepatu di sepatu 

kecil itu di dalam penglihatan itu? Dia berkata, “Engkau tidak dapat 

mengajari bayi-bayi Pentakosta hal-hal yang supranatural.” 

Dan saya sudah katakan bahwa hal ini akan menjadi tarikan ketiga dan 

itu tidak akan diketahui, sungguh mati, oleh kasih karunia Allah. Nah, 

sekarang, kita—kita berada tepat di akhir zaman sekarang. Tidak akan 

terlalu lama sampai kursi pendamaian akan menjadi kursi penghakiman. 
79 Wah, jika anda melihat hal-hal ini masuk dan orang-orang ini masuk, 

anda sebaiknya masuk juga jika anda belum masuk. Paham? Sekarang, 

berkumpul di tempat-tempat surgawi (Paham?) Efesus 2:6 itu juga berarti 

lebih dari hanya sekedar bersukacita. Di tempat-tempat surgawi, jika anda 

benar-benar berhimpun di dalam Kristus, itu adalah suatu hal yang 

menakutkan. 

Berdiri di dekat Malaikat Tuhan itu, anda pikir anda akan benar-benar 

bersorak-sorai dan berteriak. Itu—tidaklah demikian. Itu hampir membuat 

anda mati ketakutan. Paham? Jadi anda lihat, terdapat—terdapat sebuah 

perbedaan di dalam sekedar bersukacita dan menari kegirangan (yang 

mana bagus-bagus saja), dan kemudian sampai kepada hal yang 

sesungguhnya. Paham, paham? Di situlah di mana ketakutan . . . Itu 

adalah suatu hal yang menakutkan. Bukan takut bahwa anda akan binasa, 

tetapi anda benar-benar berada di hadapan Makhluk Malaikat dan Roh 

Kudus sendiri yang berdiri di situ. 



14 PERTANYAAN DAN JAWABAN MENGENAI METERAI-METERAI 

81 Sekarang, itu akan menjadi bagian Mempelai Wanita; itulah yang akan 

membentuknya (Paham?), mereka semua yang tertidur. Dan tidak bisakah 

kita benar-benar memahami? 

[Saudara Branham terganggu oleh suatu kerusakan pada sistim 

perekaman—Ed] . . . berdoa sekarang kiranya Engkau berkenan 

mengabulkan kesembuhan orang-orang itu, melalui saputangan-

saputangan ini, menumpangkan tangan ke atasnya. Di dalam Nama Yesus. 

Amin. (Nah apakah tidak ada masalah sekarang? Terimakasih. Apakah 

seseorang menginjak sesuatu? Terlalu banyak alat-alat perekam yang 

ditaruh membuat banyak tekanan ke atasnya. Paham? Baiklah, saling 

menukar saja—satu kaset saja dan saling tukar kaset dan buat 

penggandaan dari yang itu.) Nah, perhatikan sekarang, pertanyaan 

berikutnya. 

81 2. Seharusnyakah para penginjil melanjutkan penginjilan? 

Di masa ini, tentu, itulah tugas mereka. Tentu saja, memang harus 

begitu; jangan berubah sedikit pun. Seandainya Yesus datang pagi ini, 

berkhotbahlah hari ini seolah-olah itu akan terjadi 10 tahun lagi dari hari 

ini, tetapi hiduplah seakan-akan kedatanganNya itu terjadi pada saat ini. 

Jangan—jangan ada kebimbangan sekarang. Itulah sebabnya saya 

berusaha untuk memperingatkan anda tentang hal itu. Paham? Janganlah 

menjadi aneh, ganjil. Jangan berubah sedikit pun, tetapi jika anda 

melakukan sesuatu yang salah, atau berbuat jahat, bertobatlah (Paham?), 

kembali kepada Allah. Teruskanlah pelayanan penginjilan anda seperti yang 

selalu anda lakukan. 

84 Jika anda sedang membangun sebuah rumah, bangun saja rumah itu. 

Seandainya Yesus datang besok, maka anda akan didapati setia pada 

tugas. Jika anda sedang membangun gedung gereja anda, teruskan saja, 

bangun saja itu. Saya lebih suka menaruh uang saya kepada sesuatu yang 

seperti itu daripada menyimpannya di dalam saku saya. Paham? Jadi 

tetap—lakukanlah terus; teruskan sebagaimana anda adanya. 

Semuanya mengerti sekarang? Teruskan saja. Teruskanlah seperti apa 

adanya anda sekarang ini. Sekarang, jangan—jangan berhenti; jangan 

lakukan apa pun. Teruskan saja seperti apa adanya anda; tetaplah 

melayani Tuhan. 

Sekarang, sebagai contoh, apabila anda—apabila anda bekerja kepada 

seseorang dan anda tahu bahwa waktunya sekitar 15 menit lagi sebelum 

jam kerja berakhir, “Baiklah,” anda berkata, “Waktunya tinggal 15 menit 

jadi saya berhenti saja dan duduk.” Gaji anda akan dipotong karena waktu 

yang 15 menit itu. 
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Jika anda menanam gandum, tanamlah gandum anda. Jika anda 

menggali kentang, teruskan dan galilah kentang-kentang itu. Berkata, 

“Yah, tidak ada seorang pun yang mau memakannya.” Itu tidak menjadi 

masalah; gali saja kentang-kentang itu. Teruskanlah seperti apa adanya 

anda sekarang. 
88 Saya menerima sebuah surat dari seseorang tempo hari. Seseorang 

memberitahu mereka, dikatakan, “Yah, waktunya sudah dekat. Juallah 

ladang itu. Sekarang, anda tidak akan membutuhkan makanan di mana 

anda hidup dari ladang itu,” dikatakan, “sebab masa milenium akan 

dimulai, dan anda tidak akan membutuhkannya lagi, jadi jual saja, dan 

sementara masa kesusahan besar berlangsung, anak-anakmu tidak 

selamat jadi biarkan saja mereka . . . Biar—biarlah anak-anak itu memiliki 

ladang itu di mana mereka dapat makan dari situ, tetapi anda juallah 

semua ladang anda dan—dan . . .” atau sesuatu yang seperti itu. Oh, 

mereka mempunyai . . . 

Saya katakan, “Oh, astaga.” Jika saja saya tahu bahwa besok Dia akan 

datang dan saya adalah seorang petani, saya akan mengambil panenan 

saya pada hari ini, tentu. Jika Dia menjadikan saya sebagai seorang petani, 

saya akan tetap tinggal pada tugas saya. Paham? Itu benar. Jika Dia 

menjadikan saya seorang mekanis . . . Katakanlah, “Siapa yang . . .” 
90 Seseorang berkata tempo hari, katanya . . . Seseorang masuk dan 

berkata, “Hai, saudara, anda tahu apa?” Katanya, “Saya akan memberikan 

kepada anda satu set kunci cadangan. Saya sudah membeli sebuah mobil 

baru.” Dia berkata, “Saya akan memberikan kepada anda satu set kunci 

cadangan,” memberitahu gembalanya. Berkata, “Saya akan memberikan 

kepada anda satu set kunci cadangan karena pengangkatan akan tiba, 

anda tahu, dan dikatakan bahwa saya tidak membutuhkannya lagi.” 

Gembalanya akan melewatkannya. Anda paham? Jadi itu 

mempersiapkan diri, bukankah begitu? 

Baiklah, tetapi begitulah—begitulah perihal itu. Sekarang, kita tidak 

boleh berbuat begitu. Kita harus menjadi seorang yang bijaksana, seorang 

Kristen yang teguh (Paham?), bahwa saya ditempatkan di sini untuk 

bekerja terus sampai menit yang terakhir. Saya mempunyai sebuah 

pekerjaan yang harus dilakukan, dan saya ingin didapati setia pada posisi 

tugas saya. Seandainya Dia datang pagi ini, saya ingin tetap berdiri di 

mimbar ini. 
92 Anda berkata, “Saudara Branham, seandainya Dia datang pagi ini, 

tidakkah anda seharusnya berada di luar sana?” 

Tidak, tuan. Ini adalah pos tugas saya. Saya akan berdiri di sini untuk 

berkhotbah pada saat Dia datang, mengatakan hal-hal yang sama seperti 
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sekarang ini. Kemudian, ketika Dia datang, saya akan benar-benar pergi 

bersama denganNya. 

Seandainya saya mencangkul kentang-kentang, saya akan mencangkul 

sekuat yang saya bisa. Ketika Dia datang, saya akan letakkan cangkul itu 

dan naik. 

Anda ingat di tahun yobel, jika mereka sedang mencangkul—

mencangkul dengan cangkul, mereka akan terus mencangkul. Mereka tahu 

tahun yobel mungkin tinggal 10 menit lagi dan sangkakala akan 

memperdengarkan tahun yobel. Mereka terus saja mengangkat jerami atau 

apa pun yang sedang mereka kerjakan; tetapi ketika sangkakala berbunyi, 

maka mereka meletakkan garpu jerami mereka dan pergi. Begitulah. 

Teruslah mengangkat jerami sampai sangkakala itu berbunyi.   
95 Baiklah. Pertanyaan: Menurut pembukaan . . . (Apakah ada—

sesuatu yang terjadi? Itu—itu membuat suara yang berisik di sini.) Sebuah 

pertanyaan . . . 

3.  Menurut pembukaan Kelima—Meterai Kelima, Musa dan 

Elia harus—harus mati; bagaimana dengan Henokh? Wahyu 11:7,8; 

Kejadian 5:23,24, Ibrani 11:5,6 

Saya tidak tahu. Paham? Saya—saya . . . Jika saya tidak tahu, saya 

akan mengatakan kepada anda bahwa saya tidak tahu. Paham? Saya—

saya tidak—saya tidak tahu semua jawaban, jemaat; saya—saya tidak 

tahu. Dan jika saya tidak tahu, saya akan katakan kepada anda bahwa 

saya tidak tahu. Jika saya benar-benar tahu . . . Saya tidak akan 

memberitahu anda sebelum saya benar-benar tahu (Paham?), tetapi 

saya—saya tidak tahu. Saya sendiri sering bertanya-tanya tentang hal itu. 
96 Di sanalah Henokh berada . . . Saya melihat Musa datang dan Elia 

datang kembali dan mereka dibunuh. Paham? Tetapi sekarang, Henokh 

diubahkan sebelum waktunya. Saya—saya sudah sering merenungkan itu 

dan bertanya-tanya sendiri: Yah, bagaimana—bagaimana dengan itu? 

Tetapi kemudian, inilah satu-satunya penghiburan yang bisa saya katakan: 

Sekarang, perhatikan, Musa hanya melayani Allah selama 40 tahun. 

Paham? Dia berumur—dia berumur 120 tahun, tetapi 20 tahun . . . 

Maksud saya, 40 tahun yang pertama, dia mendapatkan 

pendidikannya. Itu benar? 40 tahun yang kedua Allah membuang itu dari 

dirinya, dan 40 tahun yang ketiga dia melayani Allah. Paham? Baiklah. 

Tetapi Henokh bergaul selama 500 tahun di hadapan Allah dan tanpa cacat 

cela (Paham, paham?); jadi Musa datang kembali untuk melayani beberapa 

waktu lagi: dia dan Elia. 

Sekarang, itu—saya tidak mengatakan itu adalah yang benar. Paham? 

Saya hanya berikan itu kepada anda untuk sebuah pemikiran saja. Paham? 



William Marrion Branham                                                                                                              17 

Tetapi saya—hanya mengatakan bagian mana, saya tidak tahu. Saya 

sungguh tidak bisa memberitahu anda apa—apa—apa yang telah terjadi di 

sana atau apa yang akan Allah lakukan. 
99 4. Apakah nama yang akan dikenakan pada orang-orang di 

Wahyu 3:12? 

Saya—saya tidak tahu. Yah. Dia berkata bahwa mereka akan diberikan 

sebuah nama yang baru. Saya—saya—saya tidak tahu apakah itu. Paham? 

Barangkali itu akan diberitahukan pada saat kita berada di sana, tetapi saat 

ini saya—saya tidak tahu apakah itu. Paham? Lihat, Dia akan memberikan 

itu. Paham? Dia memberikan kepada mereka sebuah nama baru di mana—

di mana hanya mereka saja yang tahu. Paham? 
100 5. Sekarang, Saudara Branham, apakah ada nas Kitab Suci 

yang mengijinkan pernikahan sesudah perceraian. Hal ini sangat 

penting. 

Dikatakan penting. Baiklah, itulah alasannya pertanyaan ini tidak ada 

kaitannya dengan yang ini. Sejauh yang dapat saya mengerti, saudara atau 

saudari saya, siapapun dia, tidak diperbolehkan kecuali pasangan hidup 

anda meninggal, karena Alkitab mengatakan bahwa kita terikat kepada 

mereka sepanjang mereka hidup. Paham? 

Jadi se—sejauh ada tidaknya Nasnya, itulah yang ditanyakan di sini: 

“Apakah ada nas Kitab Suci. Paham? Apakah ada nas Kitab Suci?” Tidak 

ada sebisa yang saya temukan. Paham? Tidak ada sebisa yang saya 

temukan, sebab Paulus mengatakan bahwa pasangan yang menikah, jika 

pasangannya meninggal, maka mereka bebas untuk menikahi siapa pun 

yang mereka kehendaki di dalam Tuhan. Tetapi sebelum waktu itu . . . 

Tetapi perhatikan. Anda simak baik-baik, “Sampai kematian memisahkan 

kita . . .” 

Itu saja. Anda sudah mengambil sumpah atas hal itu (Anda paham?), 

jadi saya rasa tidak ada nasnya. Sekarang, jika ada—jika anda 

menemukannya, dan itu benar wah, baiklah. Tetapi sejauh yang saya 

ketahui sendiri, saya—saya tidak menemukan satu naspun. 
103 6. Apakah artinya “. . . tetapi janganlah rusakkan minyak dan 

anggur itu” di Wahyu 6:6? 

Itu adalah Roh Kudus. Lihat, kita baru saja membahas hal itu. 

Barangkali seseorang, anda tahu, datang sedikit terlambat untuk 

mendengarkan pesan ini, mereka—untuk kaset-kaset yang lain. Anda 

paham? “Jangan rusakkan minyak dan anggur itu . . .” Apa arti minyak dan 

anggur itu? Minyak, sebagaimana kita menempatkannya di dalam simbol-

simbol, artinya Roh Kudus. Paham? 
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Anggur adalah—dan minyak dikaitkan bersama-sama di dalam Alkitab 

di dalam penyembahan. Paham? Dan anggur sebagaimana kita 

menempatkan . . . Begitulah di mana saya mendapatkan ide tentang 

stimulasi itu. Stimulasi anggur. Dan anggur di dalamnya adalah—adalah 

wujud asli alamiahnya dari stimulasi yaitu pewahyuan. 
105 Sekarang, renungkan saja; apakah yang menstimulasi gereja? 

Pewahyuan. Paham? Jadi anggur, anggur baru merupakan . . . Sekarang 

perhatikan. Minyak dan anggur menyatu di dalam persembahan korban, 

menyatu di—di dalam penyembahan gereja (Sekarang, perhatikan.), terkait 

bersama, dihubungkan bersama. 

Anda yang mempunyai konkordansi, anda perhatikan dan lihat sebuah 

kaitan yang sepenuhnya di mana anggur dan minyak dikaitkan di dalam 

penyembahan. Jika anda mempunyai sebuah Cruden's, wah, diberitahukan 

tentang hal itu di situ. 

Sekarang, perhatikan hal ini. Tetapi sekarang (Anda paham?), minyak 

selalu merupakan Roh Kudus. Kita temukan itu di Yehezkiel, dan kita 

temukan itu di dalam Perjanjian Lama; kita temukan itu di sepanjang 

Perjanjian Baru. 

Kenapa kita mengurapi orang yang sakit dengan minyak? Kita 

mengurapi orang yang sakit dengan minyak karena itu melambangkan 

pencurahan Roh Kudus ke atas mereka. Paham? Juga gadis-gadis 

bijaksana yang memiliki minyak; gadis-gadis yang bodoh tidak memiliki 

minyak: Roh. Paham? Sekarang, itu adalah minyak. 
109 Dan kemudian anggur . . . Jika—jika—jika minyak melambangkan—

melambangkan Allah, Allah adalah Roh. Yohanes 4:24 Paham? Allah adalah 

Firman. “Pada mulanya adalah Firman; Firman itu bersama-sama dengan 

Allah; Firman itu telah menjadi manusia, dan itu adalah Allah.” Yohanes 1:1,14 

Sekarang, kemudian jika Firman pada saat ini di dalam—berada di sini di 

dalam bentuk yang alamiahnya . . . Sekarang, anggur adalah air, seperti 

halnya pewahyuan yang menyatakan bahwa penafsiran Firman yang 

menstimulasi orang percaya. Anda paham? 

Bukan main, mereka benar-benar mendapatkan . . . “Saya tidak pernah 

memahaminya sebelumnya. Bukan main. Glori.” Itu apa? Paham? Stimulasi 

(Paham?) pewahyuan. (Saya tidak tahu hal itu sebelum tempo hari ketika 

duduk di sana. Paham?) Sekarang, itulah . . . Apakah maksudnya minyak 

dan anggur itu . . . Itu adalah, “Janganlah engkau rusakkan . . .” Itu 

adalah penunggang kuda hitam, dan itu berlangsung selama zaman 

kegelapan, zaman gereja ketiga. 

Perhatikan, dan di situ, hanya terdapat sedikit orang percaya yang 

masih tertinggal, sangat sedikit, tetapi jangan rusakkan itu. Dan saya yakin 



William Marrion Branham                                                                                                              19 

jika anda mendapatkan Meterai Ketiga itu di kaset, anda akan—anda akan 

mendapatkannya di situ di mana kita sudah menjelaskannya secara rinci—

dengan rinci, tepatnya. 

112 7. Saudara Branham, apakah Kitab Kehidupan Anak Domba 

dan Kitab Kehidupan adalah Kitab yang sama? Wahyu 20:12; 21:27 

Tentu. Paham? Karena itu adalah di mana . . . Semua penebusan 

tertulis di dalam Kitab ini. Paham? Nama-nama mereka ada di dalam . . . 

Anda berkata, “Yah, nama kami terdapat pada Kitab Kehidupan Anak 

Domba, Saudara Branham. Saya—saya mendapatkannya tercantum di situ 

pada malam yang lalu.” Tidak, tidak demikian. Tidak, tidak demikian. Anda 

baru mengetahui itu ada di situ pada malam yang lalu (Paham?), karena 

nama-nama mereka dulu tertulis sebelum dasar dunia dijadikan. Paham? 

Begitulah . . . Keduanya adalah Kitab yang sama. Paham? 

113 8. Sekarang. Saudara Branham, apakah benar bahwa—bahwa 

setiap orang Yahudi yang dilahirkan sesudah Kristus datang akan 

diselamatkan, dan siapakah 144.000 orang itu? Apakah mereka 

orang-orang yang ditentukan untuk dimeteraikan dengan Roh 

Kudus, dan apakah misi mereka? 

Kira-kira ada tiga pertanyaan di dalam satu pertanyaan ini. Tetapi 

begini . . . Pertanyaan yang pertama adalah: 

8a. Apakah benar bahwa setiap orang Yahudi yang dilahirkan 

sesudah Kristus yang datang ke dunia akan diselamatkan? 

Tidak. Tidak akan ada yang diselamatkan, hanya mereka yang nama-

namanya tercantum pada Kitab Kehidupan Anak Domba sebelum dasar 

dunia dijadikan, Yahudi atau Kafir. Paham? Itu saja; Kitab ini memegang 

misteri itu, dan Kitab ini hanya membentangkannya saja sekarang, bukan 

setiap nama orang, tetapi apakah misteri Kitab tersebut adalah sementara 

itu sedang memanggil nama-nama tersebut. Anda temukan . . . Anda 

mengerti itu sekarang? Paham? 

115 Kitab itu tidak berkata, “Sekarang, Lee Vayle akan diselamatkan di 

masa dari zaman gereja ini,” atau—atau, “Orman Neville . . .” atau—atau 

siapa saja. Tidak, tidak dikatakan begitu. Itu hanya memperlihatkan misteri 

itu, membentangkan misteri tentang perihal apakah itu. Tetapi kita, kita 

sendiri, oleh iman percaya itu. Itulah yang saya katakan pada malam lalu. 

Seseorang berkata, “Yah, tidak ada perlunya saya mencobanya. 

Saudara Branham mengatakan bahwa hanya ada satu orang yang akan 

diselamatkan dari Jeffersonville.” Paham? Sekarang, pahamilah, itu 

memperlihatkan suatu perumpamaan. Itu—itu—itu bukan . . . Bukan begitu 

yang dimaksudkan. Mungkin ada ribuan yang diselamatkan. Saya tidak 
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tahu. Saya harap setiap orang dari mereka diselamatkan (Paham?), tetapi 

saya tidak tahu. Tetapi beginilah caranya saya ingin mempercayai itu: 

Sayalah yang diselamatkan itu. Anda percaya hal yang sama untuk diri 

anda. Jika anda tidak demikian, maka ada sesuatu yang salah dengan iman 

anda. Anda tidak yakin dengan apa yang sedang anda perbuat. 
117 Bagaimana anda bisa . . . Bagaimana anda bisa berjalan ke sana 

berhadapan dengan kematian sedangkan anda tidak begitu yakin apakah 

anda diselamatkan atau tidak? Paham? Bagaimana anda bisa datang 

kemari dan berkata kepada orang lumpuh, buta dan terkilir yang ada di 

sini, “DEMIKIANLAH FIRMAN TUHAN, bangkitlah. Yesus Kristus 

menyembuhkanmu”? 

Bagaimana anda bisa menghadapi mayat yang kaku dan dingin yang 

ada di sana; yang sudah mati berjam-jam lamanya, dan tergeletak di sana 

kaku dan dingin, dan berkata, “DEMIKIANLAH FIRMAN TUHAN, bangkitlah 

berdiri di atas kakimu”? Anda sebaiknya . . . Anda harus tahu apa yang 

sedang anda katakan. Paham? 

Baiklah, mereka berkata, “Kematian mengklaim segalanya. Semuanya 

binasa.” Yeah, tetapi ketika Firman Allah dinyatakan dan anda tahu itu 

adalah Allah, yang mengubah segala sesuatu. Itu benar. 
120 Sekarang, ya. Orang-orang Yahudi ini tidak . . . Tidak semua orang 

Yahudi akan diselamatkan. Tidak, tuan. Mereka tidak akan diselamatkan, 

hanya mereka yang . . . Ketika Dia berbicara tentang—tentang Yahudi . . . 

Yahudi hanyalah sebuah nama yang diberikan kepada mereka sesudah 

mereka pergi, saya yakin, pada kekuasaan Nebukadnezar, mulai menyebut 

mereka orang-orang Yahudi untuk pertama kalinya karena suku Yehuda 

diangkut pada waktu itu dan diberikan sebuah nama Yahudi. Sekarang . . . 

Karena mereka datang dari Yudea dan mereka mendapatkan nama Yahudi 

itu. Tetapi sekarang, Israel berbeda. Israel dan Yahudi sama sekali 

berbeda. 

Setiap orang Yahudi. . . Bukan setiap orang Yahudi adalah Israel. 

Paham? Bukan, dia hanyalah seorang Yahudi, tetapi kemudian, Israel . . . 

Paulus tidak pernah mengatakan bahwa semua orang Yahudi akan 

diselamatkan; dia mengatakan seluruh Israel akan diselamatkan. Roma 11:26 

Kenapa? Nama Israel, itulah—itulah nama penebusan itu sejak dahulu kala. 

Paham? Dan semua Israel akan diselamatkan, tetapi tidak semua orang 

Yudea—Yudaisme akan diselamatkan. Paham? 
122 Sama seperti bangsa-bangsa Kafir—akan ada suatu . . . Terdapat 

berlaksa-laksa orang, ya sesungguhnya ada jutaan orang yang disebut 

Kristen yang berasal dari organisasi-organisasi ini, Gereja Kristus, dan 

semua nama-nama yang seperti itu. Hal itu tidak ada artinya sedikit pun. 



William Marrion Branham                                                                                                              21 

Tidak . . . Itu bukan berarti bahwa mereka akan diselamatkan. 

Orang-orang berkata, “Sekarang, anda harus menjadi milik ini atau 

itu,” sebuah organisasi, sebuah organisasi tertentu. “Jika nama anda tidak 

tercantum pada buku kami, anda binasa.” 

Sekarang, itu adalah bentuk keagamaan. Paham? Itu adalah bentuk 

keagamaan. Paham? Hanya ada satu cara anda bisa diselamatkan, dan itu 

bukanlah atas kemauan dia atau dia yang menjalankan, dia itu . . . Itu 

adalah Allah yang memperlihatkan kemurahanNya. Dan Allah oleh maksud 

dan rencananya sudah menentukan sebuah Gereja bagi kemuliaanNya, dan 

itulah orang-orang yang diselamatkan. Itu benar. 
124 Sekarang, iman anda sudah begitu berlabuh di situ . . . Anda berkata, 

“Yah, iman saya berlabuh di situ”; dan pandanglah ke belakang jenis 

kehidupan apakah yang sedang anda hidupi, anda melihat bahkan anda 

tidak pantas untuk ada di sana, sauh anda salah; anda melabuhkannya 

pada pasir dan bukannya pada batu karang. Gelombang kecil yang 

pertama saja akan menghempaskannya. 

Biarlah Firman dinyatakan di dalam sesuatu: “Gerejaku tidak 

mengajarkan hal itu.” Hal itu langsung menunjukkan bahwa anda tidak 

berlabuh pada batu karang; anda berlabuh pada pasir. Itu benar. Jadi 

sekarang, anda paham? 
125 Sekarang, dan . . . 

144.000 orang itu, apakah mereka orang-orang yang 

ditentukan? 

Benar, tuan. Itulah Israel, Israel rohani. Renungkan saja, akan ada 

jutaan dari antara mereka di sana. Saya tidak tahu berapa banyak yang 

sudah ada di sana pada saat ini. Saya rasa seluruh kelompok, tetapi tidak 

semuanya akan diselamatkan, karena mereka berada di Yudea. Paham? 

Apakah anda memiliki catatan berapa banyak yang ada di sana 

sekarang? Saya tidak tahu, tetapi barangkali mereka sesudah 

penganiayaan yang berikutnya ini mulai bangkit, mereka sedang 

mengumpulkan . . . 
128 Anda tahu, saya sudah memperoleh kaset tentang mereka, pergi ke 

barat bersama saya sekarang ke—ke salah satu Gereja Perjanjian, yang 

adalah . . . Itu adalah . . . Oh, saya lupa saat ini. Itu memulai . . . Mereka 

memiliki itu di Afrika sana: Reformasi Belanda. Itu adalah Gereja Reformasi 

Belanda, perjanjian itu. 

Sekarang, jika ada di antara anda yang duduk di sini, saya mau 

beritahu anda kenapa. Anda masih tetap berpegang kepada Katekisasi 

Heidelberg tua itu, dan itulah alasan yang tepat anda masih—anda masih 
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Reformasi Belanda. Paham? Mungkin anda memolesnya dengan sebuah 

nama Amerika, tetapi itu adalah hal yang berada di baliknya sebab 

pengajar anda berada di katekisasi yang sama itu, Heidelberg tua itu. Anda 

tanyakan saja kepada gembala anda jika itu tidak benar. Paham? 
129 Jadi sekarang, perhatikan ini. “144.000 orang itu, mereka orang-orang 

yang ditentukan untuk dimeteraikan oleh Roh Kudus.” Benar, tuan, itu 

tepat sekali. Baiklah. Jadi sekarang jika memang ada . . . Sekarang, jika 

saya—jika saya tidak menjawabnya yang cocok dengan anda, wah, 

mungkin saya—mungkin saja saya yang salah. Lihat, tetapi itu adalah 

jawaban yang terbaik dari apa yang saya tahu. Anda paham? Ini adalah 

yang terbaik dari pengetahuan saya. 
129 9. Saudara Branham, sebagaimana anda sudah mengalami 

suatu yang tidak mengenakkan berkenaan dengan benih ular . . . 

(Oh, oh, saya tidak pernah memperhatikan yang satu ini. Pertanyaan ini 

terselip kepada saya.) . . . benih ular pada minggu ini, apakah ini 

akan sesuai aturan untuk menanyakan pertanyaan ini? Teman-

teman saya meminta saya untuk menjelaskan Kejadian 4:1 dan 

saya tidak bisa. Maukah anda menolong saya? 

Ini—ini di luar dari pokok pembahasan, tetapi bagaimanapun juga saya 

akan mengusahakan yang terbaik dengan pertolongan Allah. Mari lihat 

sekarang. Biar saya mengulas hal ini sebentar. Saya rasa itu adalah ketika 

dia berkata, “Aku mendapatkan seorang anak dari Tuhan,” saya—saya 

yakin pasti itu. Saya rasa Hawa berkata begitu di situ. Saya akan 

memeriksanya untuk memastikan, karena saya sudah mengucapkan pada 

malam yang lalu, tujuh—mengatakan 700 dan bukan 7000, jadi . . . 
131 Hal itu membuat saya begitu gugup. Paham? Dan anda harus benar-

benar memperhatikan, sebab musuh ada di mana-mana, dan anda—anda 

sadar akan hal itu. Anda paham? (Ya, itu dia.) 

Dan Adam bersetubuh dengan Hawa, isterinya, dan 

mengandunglah perempuan itu, dan melahirkan Kain, dan 

kata perempuan itu, 'Aku telah mendapat seorang anak 

laki-laki dari Allah'. 

Sekarang, saya akan menjawab saja pertanyaan anda itu dengan 

sebuah pertanyaan, saudara dan saudariku, dan sekarang ingat, bukan 

untuk melempar kepada anda, tidak. Saya sedang mencoba menolong 

anda. Paham? Saya mengasihi anda, dan saya mengasihi orang tersebut 

yang mungkin sudah mengkritik akan hal itu, tetapi saya rasa orang ini 

tidak mengkritik. Mereka berkata, “Tolonglah saya.” (Paham?), karena 

orang-orang itu mempercayainya, tetapi mereka hanya tidak diberitahukan 

dengan cukup oleh Roh untuk mengetahui apa yang akan disampaikan 
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kepada orang tersebut yang bertanya kepada mereka mengenai hal itu. 
133 Sekarang, Hawa berkata di sini . . . Apakah pertanyaan ini, tidak 

diragukan, bahwa mereka berkata, “Hawa berkata ia mendapatkan anak 

laki-laki ini dari Tuhan.” Apakah menurut anda kehidupan bisa muncul jika 

itu bukan berasal dari Tuhan, apakah itu benar atau salah? 

Siapa yang mengirim . . . Siapa yang mengirim Yudas Iskariot ke 

dunia? Coba beritahu saya. Alkitab berkata bahwa dia dilahirkan sebagai 

anak kebinasaan. Tanyakan saja kepada mereka mengenai hal itu; seperti 

halnya seekor ulat di dalam buah lemon. Paham, paham? Sekarang, anda 

lihat, mereka tidak dapat—tidak dapat . . . Itu adalah . . . 
135 Perhatikan. Kemudian jika anda ingin memberikan kepada mereka 

sedikit teknik lagi. Lihat, Hawa berkata di sini, jika anda ingin membawa itu 

di dalam bahasa maka itulah yang tertulis di sini sehingga itu tersembunyi 

dari mata, orang bijak dan orang pandai Matius 11:25 . . . Hawa, di sini, 

sebagaimana itu diajarkan, bahwa Allah adalah Seorang di mana dia 

memperanakkan anak laki-laki ini oleh Dia, dan Dia adalah Roh, dan Dia 

tidak dapat melakukannya. Paham? 

Sekarang, perhatikan di sini. Jika anda mau memperhatikan hal itu. 

“Aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dari Tuhan.” Paham? Anda 

tidak dapat membuatnya terdengar begitu . . . Tetapi itu harus memiliki 

penafsirannya yang benar. Paham? Benar, tuan. 

Tidak, tuan. Jika hal itu . . . Kemudian roh itu . . . Dan kita selalu 

mengikuti sifat dari orang tua kita. Anda tahu itu. Lihatlah pada bayi, 

sifatnya. Nah pada waktu itu, Adam adalah seorang anak laki-laki Allah. 

Hawa adalah seorang anak perempuan Allah. Benar, makhluk yang 

pertama dari ciptaan Allah yang tidak mungkin ada satu noda kejahatan 

pun . . . Bahkan kejahatan saja tidak dikenal. Lantas kenapa Kain adalah 

seorang pendusta, seorang pembunuh, dan lain sebagainya? Darimanakah 

sifat itu berasal? Tanyakan saja pertanyaan itu pada diri anda sendiri. Itu 

adalah benih ular. Anda paham? Bukankah Alkitab mengatakan demikian? 
137 Lihatlah keturunannya sepenuhnya. Dalam hal itu dia menjadi . . . 

Dunia ini miliki siapa? Iblis. Siapakah yang mengendalikannya sekarang? 

Iblis. Tepat sekali. Iblis mengendalikan dunia. Dia berkata kepada Yesus, 

katanya, “Lihat betapa indahnya dunia ini, dan semua kemuliaannya. Aku 

akan memberikannya kepadaMu jika engkau menyembahku.” Matius 4:8,9 

Paham? Ia adalah penguasa dunia ini. Sekarang, dia yang memilikinya. 

Sekarang perhatikan. Anak-anaknya adalah orang-orang bijaksana: 

anak-anak iblis. Atau lihatlah anak-anak Kain, jika anda mau, dan 

telusurilah silsilahnya, dan anda akan mendapati bahwa mereka adalah 

orang-orang yang pandai, mereka semua. Tetapi sekarang, ketika dia 
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membunuh Habel, dan Allah kembali memberikan kepadanya Set yang 

adalah pralambang orang benar untuk menebus yang mati dan bangkit 

kembali. Dan dari situ . . . 

140 Sekarang perhatikan, bukan dari benih keturunan pertama dari yang 

jasmani itu, mereka mati. (Sekarang, apakah pikiran anda terbuka? 

Paham?) Benih pertama dari benih yang jasmani itu, benar-benar bagus, 

itu melambangkan gereja modern: Habel. Supaya memelihara garis 

keturunan yang berikutnya, yang satu mati supaya yang lainnya dapat 

bangkit (Anda paham?), jadi itu pasti kelahiran ulang lagi. Anda 

menangkapnya? Baiklah, supaya anda memahaminya. Paham, paham? 

Begitulah, pralambang yang sempurna. Bahkan manusia jasmani yang 

berasal dari—dari Adam, ayahnya, menunjukkan bahwa kecenderungan 

yang sifatnya jasmani tidak akan jalan. Manusia jasmani itu tidak 

mengetahui hal-hal yang berasal dari Allah. Jadi ada seorang manusia yang 

datang secara jasmani dan mati supaya memulihkan hal itu kembali, dan 

itu digambarkan dengan kematian Habel dan untuk menggantikan dia 

dengan—dengan Set. 

142 Dan perhatikan jenis orang-orang macam apakah mereka itu sekarang, 

roh yang dihasilkan dari manusia itu: sederhana, para petani, para 

gembala domba. Perhatikan apa yang datang dari hikmat dunia di sini: 

orang-orang pandai, ahli-ahli bangunan dan dengan logam-logam dan 

segala macam kecerdasan dan lain sebagainya. Lihatlah di mana mereka 

berakhir. Mereka berada di sana, dan Allah memusnahkan mereka masing-

masing—mereka semua, dan menyelamatkan yang sederhana itu. 

Bukankah Yesus berkata di Matius 5, “Orang-orang yang lemah lembut 

akan mewarisi bumi”? Matius 5:5 Kalau begitu jangan khawatir; mereka tidak 

mempunyai satu kaki untuk berdiri. Lihat, mereka tidak percaya bahwa itu 

adalah anak Kain; tetapi kita sudah mempunyai kaset mengenai hal itu jika 

anda mau mendengarkannya yang sudah dijelaskan dengan rinci. Paham? 

Tidak, tuan. 

144 Dan saya lihat mereka sudah menuliskan di selembar surat kabar di 

sana di mana sains pada saat ini hendak membuktikan bahwa Hawa tidak 

pernah makan buah apel; dia makan buah aprikot. (Paham?) Saya 

mempunyai lembaran surat kabar itu di rumah sekarang (Paham?); itu 

adalah buah aprikot. Alangkah—alangkah jauhnya orang-orang dapat . . . 

Itu adalah sebuah pikiran kedagingan? (Paham?); bahwa sebenarnya Musa 

tidak pernah menyeberangi air; dia menyeberang melalui suatu lautan 

alang-alang, membawa bangsa Israel menyeberang di tepian Laut Mati. 

Terdapat sekumpulan alang-alang di sana, suatu lautan alang-alang di 

mana suatu saat air laut menjadi surut. Dan Musa mengambil jalan pintas 
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dan berjalan mengelilingi jalan itu. Dan gereja-gereja ortodok menerima 

hal itu. Anda sudah melihat hal itu. Gereja-gereja ortodok menerima 

pendapat itu bahwa begitulah yang terjadi dulunya. 

Oh, astaga, tidak bisakah anda melihat benih ular itu, antikristus itu, 

seluruh hal berada di situ? Tentu. Benar, tuan. 
145 Saudara Branham, tolong doakan . . . (Yah, ini adalah sebuah 

permohonan doa, saya mengerti.) . . . berdoalah untuk cucu saya, 

sakit keras karena flu. Dia berada di Hotel Riverview. 

Tuhan Yesus, orang yang malang ini tidak pernah menuliskan hal itu 

dengan sia-sia. Dia sudah melihat Engkau telah melenyapkan penyakit 

demam rheumatik dari seorang anak laki-laki malam yang lalu. Dia tahu 

bahwa Engkau adalah Allah yang agung, dan kami persembahkan doa-doa 

kami bagi anak itu, di dalam Nama Yesus Kristus kiranya dia disembuhkan. 

Amin. 

Bila ada seseorang yang menuliskan sesuatu, itu tidak sia-sia. 

Mereka—mereka—mereka mendapatkan sebuah . . . Tidak soal seberapa 

sederhananya tulisan itu terdengar bagi kita, dan seberapa hebatnya itu, 

tetapi—tetapi ada sesuatu di balik itu. Anda paham? Wanita itu . . . anak 

laki-laki itu . . . sesuatu yang penting. 
148 10. Apakah Elia yang datang untuk berkhotbah kepada orang-

orang Yahudi adalah orang yang sesungguhnya yang pernah 

hidup di bumi ini, atau akankah dia merupakan roh Elia di dalam 

diri seorang manusia yang lain? (Sekarang, itu, saya takut untuk 

mengatakan. Saya tidak tahu. Paham? Biarlah saya baca itu lagi.) Apakah 

Elia yang datang untuk berkhotbah kepada orang-orang Yahudi 

(oh, ya) adalah manusia yang sesungguhnya yang pernah hidup di 

bumi ini, atau akankah dia merupakan roh Elia di dalam diri 

seorang manusia yang lain? 

Sekarang, andaikata saya bisa menjawab pertanyaan itu dengan 

benar, saya bisa memberitahu anda tentang Henokh (Paham?), tetapi 

saya—saya tidak bisa. Anda paham? Hal yang saya tahu hanyalah bahwa 

Kitab Suci sudah mengatakannya, apakah dia nantinya. Dan sekarang, itu 

mungkin terjadi bahwa . . . Sekarang, saya agaknya cenderung . . . 

(Sekarang biarlah saya mengatakan hal ini begini, dan saya harap kaset-

kaset itu, saudara-saudara yang mendengarkan di kaset-kaset, akan 

memahami ini). Saya cenderung untuk percaya bahwa ia akan merupakan 

orang-orang yang diurapi dari roh mereka; karena (Paham?), dia berkata, 

“Bukankah (pada Elisa) . . . bukankah roh Elia hinggap pada diri Elisa? 

Paham? Roh Elia . . . Dan dia melakukan persis seperti yang Elia lakukan,” 
II Raja-Raja 2:15 (Paham?), jadi saya . . . Tetapi saya tidak bisa mengatakan 
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bahwa itu benar. Saya—saya tidak tahu. Paham? Saya terus terang kepada 

anda; saya tidak tahu. 

148 11. Saudara Branham, maukah anda menjawab pertanyaan ini 

untuk saya mengenai baptisan: Matius 28:19 mengajarkan Bapa, 

Anak, dan Roh Kudus; dan Petrus di Kisah Para Rasul 2:38, di 

dalam Nama Tuhan Yesus. Kapankah perubahan mengenai 

baptisan ini terjadi di dalam Kisah Para Rasul itu? Sekarang, saya 

percaya di dalam Tuhan Yesus. 

Baiklah, saudara atau saudari, siapa pun yang menulisnya, ada—tidak 

ada perubahan yang terjadi tentang hal itu. Paham? Tetapi Petrus 

melakukan dengan tepat apa yang disuruhkan oleh Yesus. Sekarang, jika 

seseorang datang dan berkata, “Pakailah sebutan-sebutan Bapa, Anak, dan 

Roh Kudus”; mereka melakukan apa yang Petrus katakan jangan 

dilakukan, dan apa yang Allah katakan jangan dilakukan. Paham? 

Sekarang, Yesus mengatakan bahwa itu . . . Kita bahas saja sedikit di sini, 

di mana, saya hanya ingin menunjukkan sesuatu kepada anda di sini. 

Perhatikan. 

150 Sekarang perhatikan, jika anda berada di sini (orang tersebut) . . . 

Saya akan menaruh tiga buah benda di sini. Sekarang lihat, ini adalah 

Bapa, ini adalah Anak, ini adalah Roh Kudus seperti yang dipercayai oleh 

orang-orang penganut trinitas—percaya bahwa ketiganya adalah tiga 

individu yang terpisah. Mereka percaya hal itu. Paham? 

Baiklah kemudian, sekarang biarlah saya . . . Dan kemudian di Matius 

28:19, Yesus berkata, “Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil 

kepada setiap makhluk. Dia . . .” (Tidak, maafkan saya; saya mengutip dari 

Kisah Para Rasul sekarang, atau dan Kisah Para Rasul 2, saya percaya—

bukan, saya mengutip Lukas 24:49.) Dia berkata . . . Biarlah saya 

membacanya, maka saya sudah mendapatkannya (Paham?) dan kemudian 

. . . Karena tempo hari saya mengucapkan perkataan yang tidak tepat, 

saya ingin memastikan bahwa saya mengatakan hal ini dengan benar. 

Saya—saya tahu judul tentang apa yang anda sebutkan di situ, tetapi saya 

hanya ingin mendapatkan apa yang sudah Dia katakan. Marilah mulai pada 

ayat 16 dari pasal 29. 

Kemudian sebagaimana ke sebelas murid duduk di 

pertemuan . . . atau . . . Kemudian kesebelas murid . . . 

berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan 

kepada mereka. 

Dan ketika mereka melihatNya, mereka 

menyembahNya: tetapi beberapa orang ragu-ragu. 

Dan Yesus mendekati mereka dan berkata kepada 
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mereka, kataNya, 'Semua kuasa di surga dan di bumi telah 

diberikan kepada . . . kepadaKu telah diberikan semua 

kuasa di surga dan di bumi'. 

Sekarang di manakah kuasa Allah? Di manakah Allah berada? Jika 

semua kuasa yang di surga dan semua kuasa di bumi telah diberikan, 

sekarang di manakah Allah berada? Di situlah Dia. Lihat, itulah yang 

sedang berbicara kepada anda. Paham? Baiklah. 

Karena itu pergilah, dan ajarlah semua bangsa, 

baptislah mereka di dalam Nama Bapa, Anak, Roh Kudus. 
153 Sekarang, penganut trinitas berpegang pada hal itu. “Aku membaptis 

kamu di dalam Nama Bapa, di dalam Nama Anak, dan di dalam Nama Roh 

Kudus.” Itu bahkan tidak ada di dalam Tulisan kudus ini. Paham? Dia 

berkata, “Baptislah mereka di dalam Nama Bapa, Anak, dan    . . .” Bukan 

di dalam . . . Mereka menaruh kata Nama di depan masing-masing sebutan 

itu—satu Nama. (Perhatikan di sini.) Bukan dikatakan, “Baptislah mereka di 

dalam nama-nama; N-a-m-a, satu nama: di dalam Nama Bapa, Anak, dan 

Roh Kudus.” Paham? 

Sekarang, saya ingin bertanya kepada anda. Apakah Bapa sebuah 

nama? [Jemaat menjawab “Bukan.”—Ed.] Apakah Anak adalah sebuah 

nama? [Jemaat menjawab “Bukan.”—Ed.] Berapa banyak bapak di sini? 

Yang mana di antara anda yang bernama “Bapa”? Berapa banyak anak di 

sini? Berapa banyak manusia di sini? Paham? Baiklah, yang mana di antara 

anda yang bernama “Bapa, Anak, atau manusia?” Paham? 
155 Seperti yang seorang wanita katakan pada suatu ketika, dia berkata, 

“Saudara Branham, Roh Kudus adalah sebuah nama; Ia adalah suatu 

pribadi.” 

Saya berkata, “Benar, tuan. Saya adalah seorang pribadi, tetapi nama 

saya bukan Pribadi.” Saya adalah suatu pribadi. Paham? Nama saya 

William Branham, tetapi saya adalah suatu pribadi. Roh Kudus adalah 

suatu Pribadi; begitulah Ia. Itu bukan sebuah nama; itu adalah sebuah 

sebutan dari Pribadi Allah. Paham? Itu adalah sebuah sebutan bagi 

kepribadian Allah, siapakah Dia. 

Nah, sekarang, jika Dia berkata: “Pergilah, ajarlah semua bangsa, 

baptislah mereka di dalam Nama Bapa, dan Anak, Roh Kudus,” bukan di 

dalam nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus, atau, bukan di dalam 

nama-nama Bapa, dan Anak, Roh Kudus; tetapi di dalam Nama Bapa, 

Anak, dan Roh Kudus. 

Dan jika Bapa, Anak, dan Roh Kudus bukanlah nama, lantas 

bagaimana dengan hal itu? Katakanlah, jika “Namanya.” Yang mana salah 

satunya . . . Anda mau menyebut salah satu di antara mereka dengan 
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sebuah nama, nama yang manakah itu? Jika anda mau menyebut sebuah 

sebutan sebagai sebuah nama, lalu nama yang manakah, sebutan yang 

manakah yang anda inginkan untuk membaptis—Bapa atau Anak? Itu 

adalah tunggal. Pahamkah itu? 
158 Sekarang, kita kembali ke sini . . . Dan itu adalah bagian terakhir dari 

Kitab Matius. Matius 28:19 Seperti kalau saya selalu menjelaskannya . . . Jika 

anda membaca suatu kisah cinta, dan dikatakan, “Sesudah itu Yusuf dan 

Maria hidup bahagia.” Lihat, itu adalah karena anda tidak pernah—anda 

tidak tahu siapa Yusuf dan Maria? Kembalilah ke permulaan dari kisah anda 

itu. Cari tahu siapa Yusuf dan Maria itu. Paham? 

Sekarang, itulah yang anda lakukan terhadap Matius di sini. Anda 

hanya membaca bagian yang terakhirnya saja. Kembalilah ke awal dari 

Kitab Matius tersebut dan bacalah bagaimanakah cerita itu—itu adalah 

pasal terakhir dan ayat-ayat yang terakhir dari Matius. 

Seperti halnya anda mengambil sebuah buku dan berkata, “Sesudah itu 

Yusuf dan Maria hidup bahagia. Itu adalah John Jones dan—dan Maria si 

anu-anu. Itu adalah . . . Bukan, itu adalah—itu adalah John Henry dan itu 

adalah si anu—anu. Ini adalah John si anu dan—dan si Anu—anu.” 

Sekarang, anda belum tahu. Anda paham? Hal yang harus dilakukan untuk 

memastikan adalah kembali ke buku itu dan membacanya. Paham? Anda 

tidak dapat mengambil sepenggal di sini. Anda harus menempatkan 

seluruhnya menjadi satu untuk mendapatkan gambar tersebut. 
162 Sekarang, kembali ke Matius pasal 1, dan di situ dibeberkan dan 

diberikan daftar silsilah, terus ke bawah, pasal 1; kemudian terus sampai 

pada ayat 18 yang berkata: 

Sekarang kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai 

berikut: . . . (Apakah itu benar?) 

Sekarang, saya ingin menanyakan sesuatu kepada anda. Sekarang, 

dengarkan lagi; anda—anda sebutkan. Siapakah ini? Allah [Jemaat 

menjawab, “Bapa”—Ed.], Allah [Jemaat menjawab, “Anak”—Ed.], Allah 

[Jemaat menjawab, “Roh Kudus”—Ed.] Sekarang yang manakah yang ini? 

[Jemaat menjawab, “Bapa”—Ed.] Yang manakah yang ini? [Jemaat 

menjawab, “Roh Kudus”—Ed] Yang manakah yang ini? [Jemaat menjawab, 

“Anak”—Ed.] Anak. Baiklah. Sekarang, kita sudah memahaminya. Sekarang 

apa yang anda katakan dengan yang ini? Allah apa? [Jemaat menjawab, 

“Roh Kudus”—Ed.] Roh Kudus, baiklah. Sekarang, baiklah. 

Sekarang kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai 

berikut: Pada waktu . . . Maria, ibuNya, bertunangan 

dengan Yusuf, sebelum mereka hidup bersama-sama, dia 

didapati sedang mengandung seorang anak dari . . . 
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[Jemaat menjawab, “Roh Kudus”—Ed.] 
164 Sekarang, saya pikir tadi anda mengatakan bahwa Allah adalah 

BapaNya. Sekarang, ada sesuatu yang salah di sini. Dia tidak bisa 

mempunyai dua Bapa. Anda tahu itu, anda tahu. Paham? Sekarang, ada 

sesuatu yang salah. Sekarang, yang manakah salah satu dari orang-orang 

ini, jika mereka adalah tiga pribadi, yang manakah dari antara ketiganya 

yang adalah BapaNya? Alkitab mengatakan dengan jelas di sini, “Dia 

didapati sedang mengandung seorang anak dari Roh Kudus.” Allah, Bapa, 

tidak ada hubungannya dengan itu. Dan Yesus mengatakan bahwa Allah 

adalah BapaNya, dan kita pun tahu Allah adalah BapaNya, kalau begitu Dia 

mempunyai dua Bapa. Dan kalau begitu Dia adalah benar-benar anak 

haram. Sekarang, lihatlah darimana anda mendapatkan pernyataan anda? 

Sekarang . . . 

Kemudian Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati, . . . 

tidak mau mencemarkan nama isterinya di muka umum, ia 

bermaksud untuk menceraikannya diam-diam. 

Tetapi saat ia mempertimbangkan akan hal-hal ini, . . . 
165 Ingat dia adalah seorang pria yang baik sekarang, dan tangan Tuhan 

sudah dekat sekarang ini. Mereka yang telah ditentukan akan 

menangkapnya. Paham? 

Tetapi saat ia mempertimbangkan hal-hal ini, lihatlah, 

Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam 

mimpi, . . . (Apakah anda mengikuti saya di dalam Alkitab anda? 

Baiklah.) . . . berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau 

takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu: karena anak 

yang di dalam kandungannya adalah dari . . . (Allah Bapa. 

Apakah saya salah membacanya? Tentu saja.) 

Anak yang di dalam kandungannya itu tidak ada hubungannya dengan 

Allah Bapa; itu adalah Roh Kudus. Dan sekarang, kita tahu bahwa Allah 

adalah Bapanya. Apakah itu benar? Jadi apakah itu? Roh Kudus adalah Roh 

Allah, tentu saja. Sekarang, anda sudah memahaminya. Paham? 
166 Allah Bapa dan Roh Kudus adalah Pribadi yang sama atau Dia 

mempunyai dua ayah; dan kalau begitu apa—manusia macam apakah 

yang anda sembah itu? Allah macam apakah yang anda miliki saat ini? 

Paham, paham? Allah Roh Kudus dan Allah Bapa adalah Roh itu sendiri 

yang sama. 

Dan ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, . . . 

(Orang ini) . . . dan engkau akan menamakan Dia . . . (Apa? 

NamaNya. Sekarang ingat, NamaNya.) YESUS: karena Dialah 

yang akan menyelamatkan umatNya dari—dari dosa-dosa 
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mereka. 

Sekarang semuanya ini akan terjadi, supaya genaplah 

yang difirmankan Tuhan melalui nabi, . . . (yang kepada 

siapa Firman datang) . . . berkata, 

Lihatlah, seorang perawan akan mengandung dan 

akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan  

. . . menamakan Dia Imanuel, yang artinya, Allah beserta 

kita. Yesaya 7:14 
168 Siapakah Nama Allah? Siapakah Nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? 

Alkitab berkata bahwa Yesus adalah NamaNya. Kemudian orang ini 

mencoba untuk memperdebatkannya pada suatu kali di Tabernakel ini, 

berkata, “Saudara Branham sudah menjelaskan di luar dari mereka semua, 

dia tidak mau yang satu ini.” Dikatakan, “di sini memperlihatkan tepat tiga 

pribadi yang berbeda, dengan sempurna.” Dikatakan, “Matius, pasal 3, di 

sini Yohanes sedang berdiri, berkhotbah. Di sini datang sang Anak berjalan 

mendatangi untuk dibaptis. Dia masuk ke air, dan dibaptis oleh Yohanes, 

keluar dari air itu, dan ‘Lihatlah,’ dia berkata, ‘langit terbuka bagiNya,’ dan 

dia berkata, ‘datang Roh Kudus turun dari surga seperti seekor burung 

merpati, dan suatu suara dari surga, berkata, ‘Inilah AnakKu yang Kukasihi, 

kepadaNyalah . . .’” Tiga Pribadi yang berbeda pada saat yang bersamaan.” 

Oh, astaga. 
169 Anda tahu, itu langsung menunjukkan bahwa orang-orang tersebut 

tanpa baptisan, dan tidak dipanggil untuk jabatan sebagai—sebagai 

seorang hamba Tuhan yang tidak ada urusan untuk berada di mimbar. Itu 

benar. Saya—saya—saya dapat membawa orang tersebut, sekarang, oleh 

pertolongan Allah dan mengikatnya pada sebuah simpul seperti itu yang 

akan membuat mereka menjadi tambah bingung. Lihat, saya tidak peduli 

apa yang . . . (Sekarang, saya tidak bermaksud . . . Sekarang, itu 

terdengar tidak bagus. Maafkan saya. Saya tidak bermaksud begitu, 

Tuhan; saya tidak tahu . . . Saya—saya merasakan Dia mengoreksi saya 

atas perkataan itu. Paham? Jadi saya tidak bermaksud untuk 

mengatakannya dengan cara itu. Saya—saya mohon maaf.) Saya percaya 

bahwa Roh Kudus dapat menyingkapkan kepada orang itu suatu rahasia; 

itu terdengar lebih baik. Paham? 

Persis seperti menyetel sebuah alat musik, ketika anda melakukan 

sesuatu yang salah, anda dapat memberitahukannya sebagai seorang 

Kristen. Anda sudah mengatakan sesuatu yang salah; Dia tidak suka itu. 

Lihat, hal itu sedang menempatkan saya di situ. Paham? Saya sama sekali 

tidak berada di dalam gambar itu. Saya hanya—bahkan tidak ingin menjadi 

diri saya sendiri atau apa pun yang lain; itu adalah Dia. Biarlah Dia 

melakukan pekerjaan itu. Ia yang membunyikan; trompet itu diam. Suara 
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yang di balik trompet itulah, seorang yang membuat bunyi itu. 

171 Sekarang, perhatikan kemari. Orang itu salah menafsirkan Firman. 

Paham? Ingatlah, itu disembunyikan dari mata orang bijak dan orang 

pandai, tetapi dinyatakan kepada bayi-bayi. Sekarang, inilah Pribadi yang 

satu itu, Yesus Kristus, berdiri di bumi. Sekarang langit, tentu, adalah 

atmosfir yang berada di atas. 

Sekarang perhatikan. Dan Yohanes memberikan kesaksian . . . 

Sekarang orang itu sudah mendapatkan, katakan saja ini Allah Bapa, dan 

ini Allah Roh Kudus, seperti seekor burung merpati, dan ini Allah Anak, 

menjadikan tiga pribadi. Itu salah. Yohanes, berdiri di sini, tahu bahwa ini 

adalah Anak Domba. 

Yohanes berkata, “Aku memberikan kesaksian bahwa aku melihat Roh 

Allah seperti seekor Anak domba.” Itulah Allah Roh . . . Seperti seekor 

burung merpati, maksud saya. (Sekarang, itu adalah hal yang sama yang 

saya ucapkan malam yang lalu. Anda paham?, dengan menyebut 700 

orang, tujuh . . . Paham?) Roh Allah—yang di sini adalah Anak Domba. Dan 

Roh Allah—Merpati ialah Allah. Roh Allah turun dari surga, dan suatu suara 

dari surga, berkata, “Inilah AnakKu yang Kukasihi di dalamNyalah Aku 

berkenan diam.” “Semua kuasa di bumi dan di surga telah diberikan ke 

dalam tanganKu.” Paham? Itulah Dia. Sekarang siapakah NamaNya? 

[Jemaat menjawab, “Yesus”—Ed.] Tentu. Paham? Matius 3:17; 28:18 

174 Jadi, sejauh teori trinitas menjadikan tiga allah yang berbeda, itulah 

ajaran penyembahan berhala. Itu tidak pernah diajarkan di dalam Alkitab. 

Itu tidak pernah diajarkan pada pesan Singa, tetapi itu diadopsi pada 

zaman yang berikutnya, yang adalah antikristus. Tanyakanlah kepada siapa 

saja yang anda mau, teolog mana pun. Itu tidak pernah datang selain 

melalui doktrin Nikolaus saja. 

Di situlah kenapa itu muncul bersama dengan Martin Luther. Itulah 

kenapa teori itu berlanjut kepada John Wesley dan masuk juga ke orang-

orang Pentakosta. Pada hari ketika Pentakosta muncul, mereka memiliki 

kelompok Yesus Saja [Kelompok “Jesus Only”—Ed]. Sekarang, itu juga 

salah. Bagaimana mungkin Yesus menjadi Bapa bagi diriNya sendiri? 

Paham? Jadi pernyataan itu memukul jatuh ajaran tersebut. 

176 Tetapi diharapkan datangnya suatu zaman Rajawali. Paham? Itulah 

saatnya di mana ia akan meluruskan semua misteri-misteri itu. Paham? 

Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah sebutan-sebutan Tuhan Yesus Kristus 

(Perhatikan), ketiganya. 

Matius berkata, “Bapa, Anak, Roh Kudus . . .” 

Petrus berkata, “Tuhan Yesus Kristus . . .” Siapakah Bapa? “Tuhan 
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berkata kepada Tuanku, ‘Duduklah Engkau di sebelah kananKu.’” Matius 22:44 

Apakah itu benar? Bapa, Anak—Yesus, Roh Kudus—Logos yang keluar dari 

Allah. Bapa, Anak, Roh Kudus adalah mutlak tiga sebutan dari Pribadi Allah 

yang dimanifestasikan di—di—di dalam tiga cara yang berbeda atau tiga 

atribut dari diriNya sendiri. 

Dan untuk membuatnya jelas bagi seseorang yang tidak mengerti, itu 

adalah seperti tiga jabatan dari Allah yang sama. Sesungguhnya, itu adalah 

tiga atribut dari Allah yang sama, Allah bertindak di dalam tiga hal yang 

berbeda . . . Pada masa Bapa, pada masa Anak, pada masa Roh Kudus . . . 

Allah sempurna di dalam tiga. 
178 Anda ingat angka antikristus, empat? Paham? Allah, Bapa, Anak, dan 

Roh Kudus adalah mutlak Tuhan Yesus Kristus. Ketika anda membaptis di 

dalam Nama Yesus saja, itu salah, hanya membaptis anda dengan Nama 

Yesus saja, itu mutlak salah. 

Saya kenal banyak orang yang bernama Yesus. Wah, di negara-negara 

Latin banyak sekali yang bernama: Yesus. Tetapi yang ini adalah Tuhan 

Yesus Kristus. Itu memberitahukan dengan tepat siapakah Dia. 

Terdapat banyak nama Branham, jika anda ingin berbicara tentang 

saya secara pribadi. Tetapi saya—saya adalah satu-satunya yang bernama 

William Marrion Branham. Itu—itulah saya. Tetapi banyak terdapat William 

Branham yang lain dan sebagainya. Tetapi yang ini dengan jelas 

menyebutkan satu pribadi, Tuhan Yesus Kristus (Paham?), Seorang yang 

diurapi. Hanya ada satu dari antara mereka semua. 

Sekarang itu benar. Jadi jika ada yang ingin tahu lebih jauh lagi 

tentang itu, tulis saja secarik surat atau yang semacam itu, atau—atau 

entah kapan ketika saya meneruskan dengan pertanyaan-pertanyaan yang 

lain . . . Saya ingin mencoba untuk membahas hal ini sehingga saya dapat 

mengetahui apakah kita bisa mendoakan beberapa orang yang sakit yang 

sedang menderita itu. 
182 12. Saudara Branham, jika pertanyaan ini tidak—tidak sesuai—

tidak sesuai . . . jangan dijawab. (Itu bagus. Saya menghargainya.) 

Apakah anak-anak—apakah anak-anak masuk ke dalam 

pengangkatan, apakah ada anak-anak kecil? Terima kasih. 

Mereka tidak pernah memberikan satu nama pun. Sekarang, jika anda 

tidak bersedia, itu tidak perlu. Tetapi perhatikan, ketika Allah 

mencantumkan sebuah nama pada Kitab Kehidupan Anak Domba sebelum 

dasar dunia ada, tidak ada apa pun di dunia ini yang dapat menghapusnya, 

karena itu dituliskan dengan tinta Darah Kristus. Apakah itu orang besar, 

sebesar itu, atau sebesar yang itu, atau siapa saja itu mungkin, itu sama 

saja. Paham? 
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183 Semua anak-anak, semua gereja, segala sesuatunya yang ada dan . . . 

Allah, oleh maksud dan rencanaNya [foreknoeledge = kemampuan untuk 

mengetahui lebih dulu sebelum terjadi—Ed] . . . Sekarang, kita tidak tahu. 

Anda berkata, “Saudara Branham, dapatkah anda membuktikan bahwa 

anda ada di sana?” Tidak, tuan. Saya tidak dapat membuktikannya. Allah 

dapat memakai saya sebagai sebuah alat untuk sesuatu yang lain, dan 

juga memakai anda dengan cara yang sama. Tetapi saya percaya, dan oleh 

iman saya diselamatkan, bukan dengan pengetahuan saya diselamatkan: 

oleh iman. Dengan jalan itulah anda diselamatkan. Dengan jalan itulah kita 

semua diselamatkan. 

Tetapi ingat, Allah tidak terbatas. Apakah anda percaya itu? Tidak 

terbatas . . . Dengan tidak terbatas, itu menjadikan Dia . . . Dan kemudian 

Dia adalah mahatahu. Apakah anda percaya itu? “Mahatahu” artinya “Dia 

mengetahui segala hal.” Dia tidak dapat menjadi—Dia tidak dapat menjadi 

mahatahu tanpa menjadi tidak terbatas. Lihat, tidak pernah ada apa pun 

yang tidak Ia ketahui. Dia tahu setiap serangga kecil yang pernah ada di 

bumi, dan berapa kali mata kelelawar akan berkedip, dan berapa banyak 

lemak yang akan jadi—berapa banyak semuanya itu menjadi satu. 
185 Dia tahu setiap nafas yang anda hirup dan seberapa dalamnya itu 

masuk ke dalam paru-paru anda; itulah tidak terbatas. Sekarang, jika Dia 

tidak terbatas, itu menjadikan Dia mahatahu. Apakah itu benar? Dan jika 

Dia mahatahu, itu menjadikan Dia mahahadir, karena Dia tahu dengan 

tepat menitnya, jamnya, selang waktu terjadinya 55.000 detik ketika itu 

akan terjadi. Paham? Apakah sekarang anda mendapatkan pemikiran itu? 

Maka Dia mengetahui segala sesuatu; dan itulah alasannya Dia memiliki 

semua kuasa, tahu semua hal, dan dapat melakukan semua hal. 

Sekarang, mari lihat. Sekarang, dan semua anak-anak yang Allah . . . 

setiap orang yang Allah, ketika mereka . . . Sekarang ingat, ketika dulu 

Yesus, Alkitab berkata . . . 
188 Sekarang kita tahu bahwa Yesus dibunuh kira-kira tahun 30 M. Apakah 

itu benar? Kira-kira . . . Kira-kira pada pada pertengahan tahun, 30 M, saya 

rasa. Sekarang, tetapi Alkitab berkata bahwa Dia disembelih sebelum dunia 

pernah diciptakan. Dan nama anda . . . Ketika Kitab Anak Domba . . . 

Ketika Anak Domba itu disembelih untuk menebus Kitab ini . . . (Inilah 

suatu hal yang besar sekarang. Itu akan menyebabkan stimulasi.) Lihatlah. 

Ketika—ketika—ketika Anak Domba itu . . . 

Sekarang, ingat, Alkitab berkata, Kitab Kehidupan Anak Domba ditulis 

sebelum dasar dunia, dan nama anda dicantumkan di—di Kitab itu ketika 

Anak Domba disembelih sebelum dasar dunia untuk menebus setiap nama 

yang tertulis di dalam Kitab itu. Paham? Anda memahaminya sekarang? 
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Lihat, tidak ada apa pun yang keluar dari aturan. Hal itu bekerja tepat 

seperti lonceng Allah yang besar itu (Paham?), seperti halnya dengan 

sebuah jarum jam yang berputar. Nama anda ditaruh di sana sebelum 

dasar dunia, ketika Anak Domba disembelih untuk menebus apa yang telah 

ada di dalam Kitab itu. Dan sekarang, Dia tampil dan mengambil Kitab itu 

untuk mengklaim penebusanNya. (Sekarang, saya tidak ingin mulai 

membahas ini; kita tidak akan pernah dapat menjawab pertanyaan yang 

lain pada hari ini.) Baiklah. 
190 13. Pertanyaan: Apakah neraka dan lautan yang menyala 

dengan api dan batu belerang itu sama? 

Tidak. Neraka, terjemahan di dalam Alkitab, saya percaya . . . 

Sekarang, terdapat para sarjana yang duduk di sini. Dan saya ingin 

menghormati itu, Saudara kita Iverson duduk di sini, dan Saudara Vayle, 

dan banyak saudara-saudara ini yang adalah benar-benar para teolog. Kata 

itu diterjemahkan, “hades” artinya “kuburan”. Apakah itu benar? Kata 

Yunani untuk kuburan . . . Tetapi lautan api adalah sesuatu yang lain, 

karena di Kitab Wahyu, baik hades dan semuanya dicampakkan ke dalam 

lautan api. Wahyu 20:10, 14, 15 Paham? Baiklah. Sekarang, mari lihat. 
191 14. Jika tidak, apakah lautan api dan neraka itu kekal? 

Tidak, tuan. Tidak, tuan. Apa pun yang diciptakan tidak kekal. Tidak, 

apa pun yang diciptakan . . . Itulah alasannya tidak bisa ada neraka yang 

kekal. Jika siapa pun yang pernah memberitahu anda bahwa anda akan 

dibakar ke dalam suatu neraka yang kekal, saya ingin Nas Kitab Suci 

tentang hal itu. Paham? Tidak ada yang seperti itu. 

Neraka diciptakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya, bagi antikristus 

dan para pengikutnya; itu adalah iblis, inkarnasi iblis. Itu diciptakan supaya 

itu dibinasakan. Dan apa pun yang mempunyai . . . Apa pun . . . Hanya ada 

satu hal dari semua yang ada, seluruh dunia dan yang lainnya; hanya ada 

satu yang kekal, dan itu adalah Allah. 
194 Sebelum ada sebuah atom, atau elektron-elektron, atau bahkan 

sebelum ada cahaya kosmik, elektron-elektron, atau apa pun, Dia adalah 

Allah. Dia adalah sang Pencipta. Dan hanya itulah jalannya anda dapat 

menjadi kekal, adalah dengan menerima Kehidupan Kekal itu; kata Yunani 

untuk itu, saya rasa, adalah Zoe. Tidakkah itu benar? Zoe, Zoe. Dan 

kemudian itu—Kehidupan Allah itu diberikan kepada anda, Matius 20:28;    

Yohanes 10:11; 15:13 sebagai ayah, ayah anda memberikan hidupnya kepada 

anda melalui janji nikah dengan ibu anda—dan dia, melalui itu, 

memberikan sukacita dari pemberian itu (Mengerti maksud saya?), dari 

pemberian kehidupan bagi seorang anak. 

Dan begitulah cara Allah bertindak: sukacita dalam memberikan 
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HidupNya kepada seorang anak. Paham? Dan kemudian anda menjadi 

bagian dari Dia yang adalah Zoe, Kehidupan Allah Sendiri. “Aku 

memberikan kepada mereka Hidup Kekal—membangkitkan mereka pada 

akhir zaman.” Yohanes 10:28; 6:40,54 Hanya itulah satu-satunya yang—yang . . . 

Dia memiliki Hidup Kekal; dan Hidup Kekal itu mengenal tubuhnya, dan itu 

harus tampil. Hal itu . . . Itu tidak dapat . . . Tidak mungkin baginya untuk 

berada di sana. 

196 Ketika Roh Kristus melayang-layang di atas tubuh itu, (Roh Allah 

melayang-layang di atas Kristus pada hari yang besar itu), Ia tahu bahwa 

tubuh itu akan bangkit lagi, begitu juga dengan orang-orang kudus di 

dalam tubuh mereka. 

Sekarang ingat, Yesus, ketika Dia mati, Dia pergi ke neraka, sebab Dia 

harus pergi ke sana; ada suatu penghalang dosa, dan Dia berkhotbah 

kepada jiwa-jiwa yang ada di neraka yakni yang tidak bertobat di dalam 

masa panjang sabar di zaman Nuh. Apakah itu benar? Dia pergi ke neraka 

dan berkhotbah kepada jiwa-jiwa itu, jiwa-jiwa yang terpisah dari Allah. 

“Kematian” artinya “keterpisahan.” Dan mereka telah terpisah dari Allah, 

tidak pernah dapat kembali lagi. Dan Yesus pergi untuk memberikan 

kesaksian bahwa Dialah seorang yang diucapkan itu, benih keturunan dari 

wanita itu. 

Benih ular . . . Mengertikah apa yang dilakukan oleh benih ular itu? 

Antikristus berakhir di dalam kematian, keterpisahan, kuda merah. Benih 

wanita itu, Kehidupan, berakhir di atas kuda putih: Yesus Kristus. Paham? 

Apakah itu? Yang satu melawan yang lainnya: benih ular melawan benih 

wanita itu. Anda memahaminya sekarang? 

Oh, kita bisa berhenti sebentar pada hal itu. Tidakkah itu baik? Tetapi 

marilah kita tetap dengan hal ini. 

199 15. Saudara Branham, apakah penunggang kuda pertama, 

Meterai Pertama, menggenapkan II Tesalonika, penyingkapan 

manusia dosa itu? II Tesalonika 2:1-12 

Ya. Itu benar. Itu menggenapkan. Itu mudah. Memang betul. Itulah si 

manusia dosa itu, manusia yang sama ini, tetap di—di dalam tahapan-

tahapan menunggang sampai dia didapati ada di atas kuda pucat yang 

disebut maut. Kristus datang melalui pembenaran, pengudusan sampai ke 

kuda putih, dan itu adalah untuk mendapatkan Kehidupan. Anda paham? 

200 16. Apakah yang terjadi dengan orang-orang percaya yang 

dilahirkan kembali yang ada di dalam berbagai denominasi tetapi 

tidak termasuk di dalam Mempelai Kristus? Apa yang terjadi 

dengan mereka? 
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Baiklah, saya rasa kita sudah menjelaskan hal itu beberapa saat yang 

lalu. Paham? Mereka masuk ke dalam kesusahan besar. Mereka mati martir 

di dalam masa kesusahan besar, muncul di saat terakhir sesudah masa 

Milenium untuk penghakiman mereka (Paham?), karena Alkitab berkata 

bahwa orang-orang hidup yang lain . . . orang-orang mati yang lain tidak 

bangkit sampai masa 1000 tahun itu berakhir. Wahyu 20:5 Kemudian ada 

suatu kebangkitan, dan setelah itu keduanya tampil yaitu orang benar dan 

orang fasik dan dihakimi oleh Kristus dan Mempelai Wanita. Kristus datang 

ke bumi dengan berlaksa kali berlaksa-laksa orang-orang kudusNya. Yudas 14 

(Apakah itu benar?), MempelaiNya. 

Penghakiman berlangsung, kitab-kitab dibuka . . . Kitab-kitab dibuka, 

dan Kitab yang lain dibuka, yang adalah Kitab Kehidupan. Di situ Dia 

memisahkan kambing-kambing dari domba. Apakah itu benar? Itu tidak 

ada hubungannya dengan Mempelai Wanita. Mempelai tepat berdiri di sana 

di dalam penghakiman bersama dengan Ratunya—Ratu dan Raja bersama-

sama. Daniel 7:10; Matius 25:32; Wahyu 20:12 

201 Ia datang bersama dengan orang-orang kudusNya; berlaksa kali 

berlaksa-laksa melayani Dia: isteriNya; kemudian penghakiman 

berlangsung. Dan selanjutnya domba dipisahkan dari kambing-kambing. 

(Anda ingat pada malam yang lalu saya membawakan syair pendek itu, 

supaya anda memahaminya, “Syair Koboi”? Paham? Jadi begitulah.) Bukan, 

mereka adalah . . . Itu adalah . . . 

Mereka gereja, orang-orang yang ada di dalam denominasi-denominasi 

itu adalah—adalah orang-orang Kristen asli yang menerima pesan . . . 

Namun mereka tidak akan pernah memahaminya. Itu tidak akan pernah 

diberitakan kepada mereka. Dan mereka ada di dalam suatu kumpulan 

orang banyak yang bercampur baur itu (yang kepada siapa itu 

diberitakan), itu sangat sulit untuk bisa mereka mengerti jikalau nama 

mereka tidak ada pada Kitab Kehidupan Anak Domba. Itu benar. 

Namun mereka akan merupakan orang-orang yang baik, dan mereka 

akan dibangkitkan kembali dan diberikan pencobaan, dan dihakimi oleh 

kelompok itu juga yang telah berkhotbah kepada mereka. Tidakkah anda 

tahu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? I Korintus 6:2 Mereka 

akan dikhotbahi. Paham? Mereka akan dikhotbahi oleh orang-orang yang 

sama yang telah bersaksi kepada mereka tentang pesan itu supaya keluar 

darinya. II Korintus 6:17; Wahyu18:4 Paham? (Saya harap hal itu menjelaskannya. 

Saya sudah mendapatkan begitu banyak di sini . . .) 

204 17. Saudara Branham, apakah Malaikat Ketujuh dengan roh 

Elia, adalah orang yang sama seperti halnya Elia yang diutus 

kepada 144.000 orang Yahudi selama 3,5 tahun setelah 
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pengangkatan? Beberapa dari antara kami bingung mengenai hal 

ini. 

Bukan, dia bukanlah orang yang sama (Paham?); itu adalah dua 

manusia yang berbeda. Elisa yang datang di dalam rupa Elia bukanlah Elia. 

Dan roh Elia yang datang ke atas seorang manusia yang disebut Yohanes 

Pembaptis, bukanlah Elia. Lukas 1:17 Dan manusia malaikat utusan ketujuh di 

akhir dari Zaman Laodikia, bukan merupakan Elia yang sesungguhnya. Dia 

akan merupakan seorang bangsa Kafir bagi orang-orangnya. 

Elia akan . . . Roh Elia pada waktu itu, yang datang kepada—kepada 

orang-orang yang di sana, dia akan merupakan seorang Yahudi (Paham?), 

sebab mereka diutus kepada bangsa mereka sendiri. Itulah pewahyuan 

saya. 
205 Alasan saya . . . Tentang Tommy Osborn, ketika kami berbicara 

tentang hal ini pada waktu itu (Tommy dan saya); saya tidak pernah tahu. 

Saya baru saja mendoakan orang sakit, dan saya datang ke sana, dan ada 

seorang wanita yang datang dari Tabernakel Injil Fort Wayne, seorang 

misionaris di ladang penginjilan di luar negeri. Payudaranya sudah 

membesar—sudah digerogoti dengan kanker; dan dia berada di sana di 

dalam rumah kecil di mana pernah kami pakai untuk tinggal, di atas sana 

di dalam lorong kecil itu. Dan saya berdoa untuk saudari terkasih ini, dan 

dia disembuhkan dan kembali ke ladang penginjilan. 

Dan ketika dia datang dari Afrika, dia meninggalkan sebuah buku kecil 

di situ mengenai misi-misi. Saya—saya berpikir, “Yah, misionaris-misionaris 

adalah bagus”; dan saya—saya tidak pernah berpikir banyak mengenai 

misionaris-misionaris dan sebagainya. Saya berpikir, “Yah, itu hanyalah 

sebuah jabatan dari Allah di luar sana, jadi itu—di sinilah tempat saya di 

Jalan Penn No. 8,” jadi saya terus bekerja sebaik yang saya bisa. 
208 Tetapi suatu hari, sedang duduk belajar, saya ambil buku itu dan pada 

buku itu terdapat sebuah foto seorang dari—dari ras Negro, seorang ayah 

yang sudah begitu tua, dan dia memiliki sedikit rambut putih yang 

melingkar, dan di bawahnya tertulis begini: “Orang kulit putih, orang kulit 

putih, di manakah ayahmu? (Paham?) Sekarang saya sudah tua dan pikun, 

dan saya tidak terlalu mengerti dengan baik. Kalau saja saya bisa 

mengenal Yesus ketika saya masih seorang anak muda, akan saya bawa 

Dia kepada kaum saya.” 

Yah, saya membacanya, dan ada sesuatu yang terus berbicara, “Baca 

itu lagi. Baca itu lagi.” Saya terus membaca . . . Anda sudah mengalaminya 

seringkali; membacanya berulang-ulang. Ada sesuatu di situ. 

Sama seperti pada waktu di Green's Mill, ketika saya keluar dari gua, 

saya tidak bisa memahami hal itu, bagaimana mungkin orang-orang bisa 
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berbahasa lidah dan bersorak-sorak dan dengan Roh Kudus yang asli, 

namun tetap seorang antikristus, berbahasa lidah, dengan Roh Kudus yang 

asli, dan berbahasa lidah dan tetap menjadi seorang iblis. Itu benar. Saya 

bisa membuktikan hal itu kepada anda. Ya, sungguh. 
211 Dan kemudian memperhatikan, ketika mereka melakukan itu. Jadi 

bahasa lidah bukanlah bukti Roh Kudus; itu adalah salah satu karunia Roh 

Kudus. I Korintus 12:4-11 Paham? Dan iblis bisa meniru segala sesuatu yang Dia 

miliki, kesembuhan Ilahi dan lain sebagainya. Dia berkata, “Banyak yang 

akan datang kepadaKu pada hari itu, berseru, ‘Tuhan, bukankah aku sudah 

mengusir setan-setan; bukankah aku (Itu adalah pemberitaan Injil.)—

bukankah aku sudah melakukan perkara-perkara yang besar di dalam 

NamaMu, dan semua hal-hal ini.’ Aku akan berkata, ‘Enyahlah dariKu, 

kamu sekalian pembuat kejahatan. Aku bahkan tidak mengenalmu.’” 

Paham? Matius 7:22 

Alkitab berkata bahwa hujan yang sama turun ke atas orang benar dan 

orang fasik. Dan rumput duri yang sama berdiri berdampingan di ladang 

gandum yang sama di sana, dapat bersukacita dan bersorak-sorak dengan 

air yang sama yang turun ke atasnya sebagaimana keduanya menerima 

hujan; tetapi dari buahnyalah anda mengenal mereka. Matius 5:45; 7:16,20 
212 Si rumput duri itu bisa berdiri di sana dan benar-benar bersukacita dan 

bersorak-sorak sehebat yang dia bisa, sama seperti hujan yang 

sepenuhnya diterima oleh gandum itu. Begitulah. Jadi mereka bisa 

bersorak-sorak, berbahasa lidah, dan meniru semuanya yang mereka 

inginkan, pada hari itu akan disebut para pembuat kejahatan. 

Seperti yang saya sampaikan kepada anda beberapa waktu yang lalu, 

dengarkan apa yang saya katakan; dengarkan baik-baik. Menunduklah; 

ujilah diri anda sendiri dengan Firman dan lihatlah di mana anda berada. 

Kalian para wanita yang berambut pendek, biarlah itu tumbuh. Jika anda 

memakai celana pendek, tanggalkanlah itu. Bertingkahlakulah layaknya 

seorang wanita terhormat. 

Jika kalian para pria masih merokok dan pergi ke tempat judi, hentikan 

itu. Saya tidak peduli seberapa hebat pengakuan anda. Jika anda masih 

berpegang kepada organisasi itu dan berkata, “Ini dia,” dan “ini dia,” 

sebaiknya anda hentikan. Menunduklah dan ujilah itu dengan Firman. Kita 

akan betul-betul semakin keluar . . . Kita seharusnya hidup melampaui 

rambut pendek dan semua zaman ini sekarang; kita kembali kepada 

sesuatu sekarang di mana Allah sedang menyingkapkan misteri-misteri 

yang tersembunyi yang sudah ada pada Kitab itu sebelum dasar dunia. 

Dan mereka yang sudah taat dalam hal-hal yang kecil ini akan 

mengerti dalam hal-hal yang lainnya. Jika mereka belum taat, itu akan 
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lewat begitu saja dari atas kepala anda bagaikan sejauh timur dari barat. 

Itu hanya akan . . . 
217 Seperti Gideon memisahkan orang-orangnya, ada beribu-ribu laksa 

orang. Allah berkata, “Itu terlalu banyak. Pisahkan lagi mereka.” Dia 

memberikan ujian yang lain kepada mereka, dan memisahkan mereka lagi, 

memisahkan mereka lagi, dan terus memisahkan sampai dia mempunyai 

segelintir orang saja. Dia berkata, “Itulah kelompok yang Aku inginkan 

untuk melaksanakan tugas itu.” Tepat begitulah yang terjadi. Hakim-hakim 7:2-7 

Para wanita Pentakosta, pergi mondar-mandir, duduk di sana, 

mendengarkan dan mengetahui oleh Firman bahwa itu salah. Anda pikir 

mereka mau mengurusinya? Tidak, tuan. Setiap tahun ketika saya lewat, 

terdapat lebih banyak lagi wanita yang berambut pendek dari pada ketika 

saya mulai berkhotbah. Dikatakan, “Apakah yang harus dilakukan . . . Anda 

seharusnya . . .” 

Seseorang berkata, “Wah, Saudara Branham, orang-orang memandang 

anda sebagai seorang nabi.” Sekarang, saya tidak mengatakan bahwa saya 

adalah seorang nabi. Tidak ada seorang pun yang pernah mendengar saya 

berkata begitu; tetapi saya katakan begini, bahwa jika—jika anda benar-

benar memandang begitu, jika anda menganggap itu . . . Dikatakan, 

“Kenapa anda tidak mengajarkan kepada orang-orang bagaimana untuk 

menerima Roh Kudus dan bagaimana untuk memperoleh ini dan 

bagaimana untuk memperoleh karunia-karunia rohani yang besar dan 

menolong gereja?” Bagaimana mungkin saya mengajar mereka aljabar 

sedangkan mereka tidak mau mendengarkan yang ABC? Itu benar. Anda 

lakukan hal-hal yang kecil ini. Turunlah ke bawah sini dan 

membersihkannya dan mulailah yang benar. Amin. Glori. 
220 Apakah yang sedang saya bicarakan tadi? Mari lihat. Saya tidak 

bermaksud untuk keluar dari subyek. Maafkan saya. Paham? Baiklah. 

“Beberapa dari—beberapa dari antara kami bingung. Apakah Elia sama 

seperti . . .” 

Yeah, uh—huh; itu tidak apa-apa. Tidak, Elia yang akan datang kepada 

bangsa-bangsa Kafir ini akan merupakan seorang dari bangsa Kafir yang 

diurapi dengan roh itu, karena Allah setiap kali memakai roh yang sama itu 

untuk membawa umatNya keluar dari kekacauan, dan sudah melaksanakan 

maksudNya dengan baik, jadi Dia mendatangkannya lagi, karena 

(Paham?)—karena sekarang jika Dia memakai orang yang berpendidikan 

dan yang berbudi bahasa sangat halus, yang semacam itulah yang akan 

memahaminya. 

Dia mendatangkan seorang manusia yang hampir tidak mengetahui 

ABC-nya dan tidak bisa mengucapkan kata-katanya dengan benar dan 
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yang seperti itu, seorang manusia padang belantara yang berada nun jauh 

di sana, dan membawanya dan menyodorkannya ke orang-orang yang 

berpikiran sederhana itu dan mereka memahaminya [Saudara Branham 

membunyikan jarinya—Ed.], seperti itu. Jika ia datang dengan budi bahasa 

yang halus . . . 
222 Seperti yang Paulus katakan, “Aku tidak datang kepadamu dengan 

kehebatan pendidikan, melainkan aku datang kepadamu di dalam kuasa 

kebangkitan.” Itu memerlukan Allah selama 3,5 tahun di Arab sana untuk 

mengeluarkan itu dari dirinya—pendidikannya. Dibutuhkan—dibutuhkan 

waktu selama 40 tahun untuk membuang itu dari diri Musa. I Korintus 2:1;  

Galatia 1:17 Paham? Jadi begitulah. Itu adalah . . . Saya tidak mengatakan 

Allah tidak . . . Saya tidak sedang mendukung buta huruf sekarang, tetapi 

saya—saya sedang mencoba memberitahu anda bahwa ia tidak butuh 

pendidikan; itu tidak . . . Hikmat dari dunia ini bertentangan . . . 

Pendidikan sudah merupakan rintangan terbesar yang pernah Injil 

alami. Andaikata kita tidak mempunyai pendidikan, kita tidak akan mau 

memiliki seminari-seminari yang besar ini dan hal-hal yang sudah kita miliki 

sekarang, akan merupakan orang-orang yang berpikiran sederhana yang 

mau mendengarkan Firman; tetapi mereka begitu cemerlang dan kacau 

balau, dan terikat dengan semua organisasi-organisasi mereka, hingga 

mereka akan tetap tinggal dengannya, itu saja. Mereka mengenakan roh 

itu. 

Apakah anda pernah melihat seorang wanita yang baik, menikah 

dengan seorang pria rendahan, pria rendahan itu bisa menjadi seorang pria 

yang baik seperti wanita itu, atau sebaliknya wanita itu yang menjadi 

rendahan seperti pria itu. Paham? Itu benar. Itulah alasannya Dia berkata, 

“Keluarlah dari antara mereka.” II Korintus 6:17 ketika bersiap sedia untuk 

menerima pengangkatan itu. Anda harus memiliki sejenis iman yang akan 

mengeluarkan anda dari sini. 
225 18. Kapankah perjanjian Daniel 9:27 ditetapkan untuk satu 

minggu? 

Setengah masa darinya ditentukan, perjanjian itu, dulu ketika Yesus 

Kristus ada di bumi berkhotbah kepada orang-orang Yahudi. Dia sama 

sekali tidak pernah pergi kepada bangsa-bangsa Kafir. Dan Dia 

memberitahu murid-muridNya, “Jangan pergi kepada orang-orang bangsa 

Kafir”; Matius 10:5 itu adalah untuk orang-orang Yahudi saja. Paham? Dan Dia 

berkhotbah selama 3,5 tahun—itu adalah setengah dari 70 minggu, 

sekarang, sebagaimana yang Daniel katakan yang akan Dia lakukan. 

Sekarang ingat, Dia dulu dibuktikan dengan tegas kepada orang-orang 

Yahudi, tetapi mata mereka dibutakan untuk mendatangkan rentang waktu 
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bagi bangsa-bangsa Kafir ini. Tidak bisakah anda melihat seluruh program 

itu? Paham? Dan Dia membuktikan diriNya seorang nabi, melakukan 

dengan tepat apa yang nabi itu akan lakukan, memperlihatkan tanda nabi 

kepada mereka; di mana Firman anda sendiri berkata, “Jika ada seseorang 

yang mengatakan dirinya rohani atau seorang nabi, perhatikanlah apa yang 

ia katakan; dan jika perkataannya itu terjadi (terus-menerus terjadi, apa 

yang Ia katakan, berkali-kali) . . .” Ulangan 18:22 

227 Seperti anda lihat di dalam Alkitab, dikatakan, “Ketoklah, maka pintu 

akan dibuka, carilah, temukan, mintalah, diberikan.” Matius 7:7,8; Lukas 11:9,10 

Sekarang, jika anda mau memperhatikan, pintu itu diketok, terus-menerus 

diketok [Untuk menggambarkannya, Saudara Branham berulang kali 

mengetok mimbar—Ed.], tinggallah di situ seperti hakim yang lalim itu 

yang tidak mau menjawab permohonan wanita itu, ia terus mengetok 

pintunya. Berkata, “Aku berada di tanganmu.” Bukan mencari, katakan, 

“Tuhan, saya mau mendapatkan hal ini. Amin.” Bukan begitu; tinggallah di 

situ sampai anda mendapatkannya. Anda tahu itu akan datang. Jadi Dia 

sudah menjanjikannya, jadi tetaplah tinggal di situ sampai anda 

memegangnya. Paham? Lukas 18:1-8 

Nah, sekarang, pada bagian yang terakhir, minggu yang ke-70, bagian 

terakhir darinya akan merupakan kurun waktu masa kesusahan besar, 

sesudah pengangkatan Gereja. Kemudian ada masa 3,5 tahun di sini di 

mana itu akan ditentukan lagi bagi mereka melalui nabi-nabi itu (Paham?), 

Musa dan Elia: Wahyu 11. 

227 Sekarang, coba lihat apakah ini. 

19. Jika anda adalah salah seorang dari orang-orang yang 

dipilihNya, apakah anda akan ikut terangkat di dalam Mempelai 

Wanita? 

Ya. Benar, tuan, itu jawaban mudah. 

227 20. Saudara Branham, apakah yang anda maksudkan dengan 

mengatakan 7000 orang yang tidak sujud menyembah kepada 

Baal, ataukah 700 orang? I Raja-raja 19:18 

Yang saya maksudkan adalah 7000 orang. Maafkan saya atas hal itu. 

Paham? Itu hanya . . . Itu hanyalah salah pengucapan. Saya hanya . . . 

Sama seperti yang sudah saya katakan beberapa saat yang lalu . . . 

Apakah anda memperhatikan saya berdiri di sini, dan saya berkata, “Dan 

mereka memberikan kesaksian melihat Anak Domba itu . . .” Paham, 

paham? Anak Domba ada di bumi: (Paham?) memberikan kesaksian 

melihat Roh Allah turun ke atas Anak Domba itu. 

229 Sekarang, di situ dikatakan, “Inilah Anakku yang Kukasihi, di 
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dalamNyalah Aku berkenan.” Anda paham? Sekarang, itu ditulis dalam 

bentuk kata Yunani yang sebenarnya, menempatkan kata kerja sebelum 

kata keterangan; tetapi anda perhatikan di sini, itu sebenarnya begini . . . 

Sekarang, kutip saja Firman. Paham? Alkitab berkata, di dalam terjemahan 

St. James di sini: “Inilah AnakKu yang Kukasihi, di dalamNyalah Aku 

berkenan diam.” Tetapi sebenarnya, jika kita mengucapkannya seperti kita 

mengucapkannya pada hari ini. “Inilah AnakKu yang Kukasihi, di 

dalamNyalah Aku berkenan diam.” Anda hanya membalikkannya. Paham, 

paham? “Inilah AnakKu yang Kukasihi, Aku berkenan diam di dalamNya.” 

Paham? Sekarang, kita mau mengucapkannya pada hari ini: “Inilah AnakKu 

yang Kukasihi, di dalamNyalah Aku berkenan diam,” (Paham?) perkataan 

yang sama hanya membaliknya saja. Paham? 
230 Sekarang, ya yang saya maksudkan . . . Mohon, maafkan saya. Saya . . . 

Dan—dan saudara-saudara, anda yang mendengarkan di kaset di luar 

sana, dan sahabat-sahabat, dengarkanlah: saya tidak bermaksud untuk 

berkata seperti itu. Saya—saya—saya adalah seorang pelayan Injil; saya . . . 

Seringkali sebagaimana saya sudah mengkhotbahkan hal itu, saya tahu itu 

adalah 7000 orang. Memang baru saja terjadi bahwa saya mengucapkan 

700. Saya benar-benar tidak memaksudkan 700, yang saya maksudkan, 

anda . . . Saya hanya tidak membacanya dari Kitab Suci. Hal itu hanya 

terlintas di pikiran saya sementara saya sedang berbicara, dan saya 

mengatakan 700 yang seharusnya 7000. Saya selalu membuat kesalahan. 

Saya adalah—saya adalah seorang—tentu seorang yang bodoh, jadi 

maafkan saya. Paham? Saya tidak bermaksud untuk mengucapkan itu. 
230 21. Apakah Mempelai Kristus dan Tubuh Kristus sama? 

Benar, tuan. Paham? Sekarang, di sini . . . Sekarang, lihatlah, saya 

tidak ingin mulai membahasnya, sebab saya mempunyai sebuah khotbah 

tentang hal itu. Paham? Tetapi saya tidak mau membahas itu, tetapi saya 

ingin menunjukkan kepada anda. Ketika Allah memberikan kepada Adam 

mempelainya yang berasal dari tulang rusuknya, ia berkata, “Dia adalah 

daging dari dagingku dan tulang dari tulangku.” Apakah itu benar? Kejadian 2:23 

Ketika Allah memberikan Kristus MempelaiNya (Roh memberikan 

daging itu, Mempelai) Dia ditusuk di lambung di bawah jantungNya, dan 

air, Darah, dan Roh keluar; itu menjadikan daging dari dagingNya dan 

tulang dari tulangNya. Kita adalah daging dan tulang-tulang itu; Mempelai 

Wanita merupakan daging dan tulang-tulang Kristus, tepat. Mereka adalah 

. . . Itu adalah MempelaiNya. 
232 22. Apakah Mempelai Kristus akan memiliki . . . Apakah 

Mempelai Kristus akan memiliki suatu pelayanan sebelum 

pengangkatan? 
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Tentu. Itulah yang sedang berlangsung pada saat ini. Paham? 

Mempelai Kristus . . . Tentu saja. Ini adalah Pesan di zamannya (Paham?), 

Mempelai Kristus. Tentu, Mempelai terdiri dari rasul, nabi, pengajar, 

penginjil, dan gembala. Efesus 4:11 Apakah itu benar? Itulah Mempelai Kristus. 

Tentu, Mempelai memiliki sebuah pelayanan, pelayanan yang besar; itulah 

pelayanan di zamannya; itu akan sangat sederhana . . . 

234 Sekarang, ingatlah. Berapa banyak yang hadir pada saat hari pertama 

ketika saya—hari Minggu yang lalu? Ingatkah apa yang saya khotbahkan? 

Kesederhanaan. Oh, jangan lupakan itu. (Saya akan berhenti sejenak untuk 

mengingatkan hal itu lagi.) Ingat, ketika Allah memprediksikan sesuatu 

yang besar akan terjadi, orang-orang mencari sebegitu jauhnya dengan 

hikmat mereka hingga mereka melewatkan apa yang terjadi. Ketika Allah 

mengatakan sesuatu adalah besar, dunia menertawakannya: “Sekelompok 

orang-orang yang bodoh itu.” Itu benar. Tetapi ketika dunia yang besar ini 

dan gereja yang tinggi besar itu berkata, “Nak, itu sungguh mulia.” Allah 

katakan, “Sekelompok orang-orang yang bodoh.” Jadi, lihatlah, anda harus 

memperhatikan . . . Saya tidak memaksudkannya mungkin dari cara itu, 

tepat itulah jalannya, tetapi begitulah jalannya. 

Perhatikan. Inilah sebuah gereja ortodok kudus yang besar. “Kami tahu 

Firman; kami sudah mempunyai sekolah-sekolah; kami mempunyai 

seminari-seminari. Kami mempunyai orang-orang yang terpelajar, wah, 

selama bertahun-tahun kami sudah setia kepada Yehova. Kami adalah 

gereja; kami adalah Mahkamah Agama. Kami mempunyai Dewan Gereja-

gereja di sini, baik Farisi dan Saduki, dan semua denominasi-denominasi 

berkumpul bersama,” (sepertinya kita semakin . . . Paham?). “Kami semua 

satu—Dewan Gereja. Kami adalah orang-orang hebat di sini. Kami tahu itu 

Alkitabiah. Lihatlah seorang bodoh yang turun ke sungai itu dengan 

janggutnya yang menggantung di wajahnya dan sehelai kulit domba 

memberitahukan kepada kita?” 

235 Tentu saja mereka tidak akan mau mendengarkannya. Tetapi Alkitab 

berkata di Maleakhi pasal 4—atau pasal 3: “Aku akan mengutus utusanKu 

di hadapanKu untuk mempersiapkan jalan bagiKu.” Maleakhi 3:1 712 tahun 

sebelum ke sana, Yohanes . . . Oh, Yesaya, nabi besar itu berdiri di sana 

dan berkata, “Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah 

jalan bagi Tuhan dan buatlah jalanNya lurus.” Itu benar. Yesaya 40:3,4 

Dan berkata, dan . . . Oh, banyak dari antara mereka, berkata, “Setiap 

tempat yang tinggi akan direndahkan.” 

“Oh,” mereka berkata, “Akan ada suatu . . . Ketika orang ini datang, 

Dia akan menudingkan telunjukNya dan Dia akan memindahkan gunung-

gunung. Oh, dan semua tempat-tempat yang rendah, parit-parit, akan 
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ditinggikan. Kemudian semua—semua tempat-tempat yang kasar akan 

diratakan. Saudara, kita akan menanam gandum di setiap ladang di sekitar 

sini, dan, oh, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar ketika orang 

ini datang.” Paham? 
238 Mereka sedang mengharapkan Allah untuk memegang engkol itu dan 

memutarnya, menurunkan koridor itu, berkata, “Mari turunlah, engkau, 

pendahulu MesiasKu yang besar.” Dan kemudian segera sesudah dia pergi, 

mereka menyingkapkannya kembali. Dan pelayanannya berakhir, mereka 

memutar engkol itu lagi dan meletakkannya tepat di samping seminari, dan 

berkata, “Baiklah, AnakKu yang Kukasihi, berjalanlah dan beritahu 

mereka.” Paham? Oh, astaga. 

Lihatlah, ketika Ia datang. Apa saja yang terjadi? Di sinilah datang 

seorang manusia yang tidak tahu apa pun tentang sekolah-sekolah 

mereka, bahkan tidak memiliki kartu persekutuan, oh, tidak mempunyai 

surat mandat. Tidak. Tidak ada seorang pun yang pernah mengetahui 

bahwa Ia pernah bersekolah pada masa hidupNya. Bahkan anda tidak bisa 

memberitahukannya melalui bicaraNya. Dia bahkan tidak berbicara dengan 

istilah-istilah gerejawi. Dia berbicara tentang ular, kapak, dan padang 

gurun, dan—dan hal-hal seperti itu (Paham?), pohon-pohon. Ia berbicara 

bukan dengan istilah-istilah gerejawi pada saat itu atau saat ini atau saat 

yang lain. 
240 Ia datang “sassafras” [Dalam kondisi jorok, kotor—Ed.], sebagaimana 

kami menyebutnya di Indiana sini. Dia keluar dari semak belukar di suatu 

tempat, bahkan tidak mempunyai sebuah alat cukur, rambutnya acak-

acakan. Saya tidak bisa membayangkan bahwa dia mandi setiap 2 atau 3 

bulan sekali. Benar. Dia tidak pernah mengenakan piyama pada malam 

hari. Dia tidak pernah pergi dengan sebuah kendaraan bermotor. Dia tidak 

pernah menyikat giginya. Oh, astaga. Manusia macam apa dia ini. Tentu 

saja tidak. 

Di sini dia datang menginjakkan kakinya melintasi padang gurun 

seperti itu, berkata, “Aku adalah suara orang yang berseru-seru di padang 

gurun. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan, buatlah jalanNya lurus . . . ? . . .” 
Yesaya 40:3; Yohanes 1:23 

Beberapa pengajar itu berdiri dan berkata, “Huh. Hai saudara, apakah 

kamu punya . . . Kami tidak dapat bekerja sama denganmu di dalam 

kampanye KKR ini. Di sini, kami tidak dapat bekerja sama. Yah, mana—

mana kartumu; mana kartu identitasmu?” Kisah Para Rasul 16:21 

242 Dia betul-betul mengabaikan mereka. Dia mempunyai sebuah pesan, 

jadi dia terus saja dengan pesan itu (Paham?), memberitakan hal yang 

sama. Mereka berkata, “Aw, tunggu. Baiklah, jika kami pergi ke sana, kami 
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akan membawa bishop pada hari ini dan melihat apa yang dia katakan 

tentang itu. Kami akan pergi ke sana. Jika kami mengetahui . . . Itu adalah 

kepala gereja, dan kami tahu bahwa dia pasti akan mengenalinya. Jika dia 

berasal dari Allah, dia akan mengenali bishop kami.” Memasukkan mereka 

semua ke dalam barisan dan mengirim mereka ke sana, orang-orang yang 

terhormat itu . . . 

Dia berkata, “Kamu angkatan ular beludak. Kamu ular rumput (dengan 

memakai baju yang berkerah terbalik [Baju pendeta yang ada warna putih 

di tengah kerahnya—Ed.], dan bapa-bapa suci, dan seterusnya, huh), 

siapakah yang memperingatkan kepadamu untuk melarikan diri dari murka 

yang akan datang itu? Matius 3:7 Kamu tahu waktumu sudah dekat. Jangan 

kamu pikir . . . Kamu berkata, ‘Yah, kami anggota ini, itu, yang lainnya.’ 

Aku beritahu kamu, Allah yang aku layani sanggup untuk membangkitkan 

anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini.” Matius 3:9; Lukas 3:8 

Oh, bukan main. Sekarang, dia akan memakai cara berbicara yang 

sebaliknya dari cara bicara gerejawi. “Aku berkata kapak sudah tersedia 

pada akar pohon. Oleh karena itu setiap pohon yang tidak menghasilkan 

buah yang baik pasti ditebang dan dicampakkan ke dalam api. Lihatlah, 

aku membaptis kamu dengan air kepada pertobatan, tetapi Ia yang akan 

datang setelah aku. Bulan akan berubah menjadi darah dan . . .” Oh, 

astaga. Matius 3:10,11 

“Ia akan membersihkan tempat pengirikanNya. Ia akan mengambil 

sekam itu dan akan membakarnya dengan api yang tak terpadamkan, dan 

Dia akan mengumpulkan gandum ke lumbung. Dia akan memisahkan 

lalang dan gandum.” Oh, bukan main, sungguh sebuah pesan. Matius 3:12; 
13:30 

Mereka berkata, “Orang ini? Huh. Apa yang mau dia katakan? Masa 

apakah ini? Oh, orang yang bodoh. Kita sudah memiliki ini di sana, Saudara 

Jones; ia adalah seorang yang akan melakukan hal itu jika memang akan 

ada seseorang di zaman ini, dia akan melakukannya. Paham? Bishop anu-

anu akan melakukannya, Bapa Suci anu—anu akan melakukannya.” Oh, 

astaga. Paham? Allah di dalam kesederhanaan (Paham?), bekerja di dalam 

kesederhanaan . . . 
248 Kemudian, pertama-tama anda tahu, pada suatu hari dia berdiri di 

sana, dan dia berkata, “Ya, Ia berdiri di tengah-tengahmu.” Dia begitu 

yakin bahwa dirinya adalah pendahulu itu. Dia tahu siapa dirinya. Itulah 

alasannya dia dapat menelanjangi mereka. Dia berkata, “Sekarang, 

janganlah takut, tetapi teruskan saja dan lanjutkanlah. Kamu para prajurit, 

taatilah tuan-tuanmu, dan jika engkau melakukan kejahatan, engkau 

terima hal itu . . .” 
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“Apa yang harus kami lakukan? Haruskah kami berhenti melakukan hal 

ini? Haruskah kami berhenti melakukan ini?” 

Dia berkata, “Teruskan saja seperti adanya kamu sekarang. 

Teruskanlah. Teruskanlah; lanjutkanlah. Jika engkau sedang menanam 

kentang, besarkan kentang-kentang itu. Paham? Kalian prajurit-prajurit 

janganlah berbuat kejahatan apa pun, dan—dan engkau lakukanlah ini, 

dan apa pun itu, jadi teruskanlah sebagaimana kalian adanya. Taatilah 

tuan-tuanmu dan sebagainya.” 

“Rabi, apakah yang harus kami lakukan?” 

“Teruskan saja sebagaimana kalian adanya (Paham?), tetapi ada 

Seorang yang berada di tengah-tengahmu yang tidak kamu kenal.” Ia tahu 

bahwa itulah saatnya bagi pesannya, dia tahu bahwa dia akan 

memperkenalkan Pribadi itu. Dia tahu bahwa Dia ada di sana. “Seorang 

yang berada di tengah-tengahmu; engkau tidak melihat Dia. Banyak hal 

yang sedang berlangsung tetapi kalian tidak tahu menahu.” Dan begitulah 

selanjutnya . . . “Ada—ada sesuatu yang akan terjadi,” dia berkata, anda 

lihta, “dan Ia akan berada di sini dan aku akan mengenal Dia.” 
252 Dan akhirnya pada suatu hari dia berkata, “Lihatlah, itulah Dia. Itulah 

Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia.” Katanya, “Waktuku 

sudah berakhir sekarang. Aku sudah memperkenalkanmu kepada Dia. Aku 

harus semakin kecil sekarang; Yohanes 3:30 aku harus pergi dari sini. Dia akan 

mengambilalih mulai sekarang. Masa Milenium akan segera berlangsung. 

(Paham?) Waktunya sudah dekat.” 

Kemudian ketika Dia datang, ketika Dia . . . Yohanes berkata, “Ia akan 

. . . Oh, Ia akan mengupas kulit gandum itu. Dia akan—Dia akan 

memisahkan gandum dari—dari kulitnya, dan Dia akan membakarnya. Dia 

akan sepenuhnya membersihkan pengirikanNya, dan alat penampiNya ada 

di tanganNya.” Tetapi siapakah Dia? Sangat kecil . . . 
254 Sekarang, mereka semua sudah berbaris (oh astaga.) Dia akan 

mempunyai sebatang tombak yang akan menjangkau satu mil panjangnya. 

Dia akan berdiri di sini di Palestina, berdiri di sana di—di atas salah satu 

dari awan-awanNya yang putih, dan mengambil semua orang-orang 

Romawi ini, seperti begini, dan mencampakkan mereka ke dalam neraka, 

terus melakukan seperti itu (Paham?), sampai Dia mengambil mereka 

semuanya. Wah, mereka sudah mendapati bahwa semua itu sudah diatur. 

Dan apakah itu—seekor Anak Domba keluar dari tengah-tengah mereka, 

rendah hati dan lemah lembut, didorong ke sana ke mari. 
255 Bahkan Yohanes berkata . . . Sekarang, lihatlah Yohanes, nabi itu; dia 

berkata, “Pergilah tanyakan kepadaNya, apakah sebenarnya Dia adalah 

Orang itu?” Begitu sederhananya sampai-sampai nabi itu melewatkannya   
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. . . Katanya, “Apakah Dialah Orangnya, atau kami harus menunggu orang 

yang lain?” Matius 11:3 

Sekarang, dia tidak pernah memberikan kepadaNya sebuah buku 

kepada murid-murid itu di—di Matius 11, datang dan menanyakan dia 

ketika murid-murid Yohanes . . . Yohanes berada di dalam penjara, jadi dia 

sudah begitu bimbang sampai dia—saya yakin seperti yang Pember 

katakan, “Mata rajawalinya mulai kabur untuk melihat ke bawah.” Anda 

paham? Dia tidak dapat . . . Dia—dia telah turun ke bumi; dia telah berada 

di angkasa. Tetapi ketika nubuatannya berakhir, dia jatuh ke tanah lagi. 

Paham? Sebab dia dimasukkan ke dalam penjara. Anda paham? Dia tidak 

lagi menggunakan kedua sayapnya yang besar itu, jadi dia benar-benar 

tergeletak di sana; tetapi dia sudah terbang lebih tinggi daripada burung-

burung yang lain. Biar saya tunjukkan sesuatu kepada anda. Allah telah 

memakai dia. 

257 Dan Yesus tahu (Anda paham?), karena itu adalah—itu adalah titisan 

Allah. Paham? Dia adalah . . . Jadi Dia—Dia berkata di situ . . . Dia berkata 

. . . Sekarang, Dia tidak pernah memberikan sebuah buku kepadanya 

tentang bagaimana dia harus bersikap di dalam penjara. Dia berkata, 

“Sekarang, tunggulah sebentar. Aku akan menuliskan sebuah tulisan 

pendek di sini, dan kalian bawa ini dan beritahu Yohanes bagaimana dia 

harus bersikap selama dia berada di dalam penjara demi Aku.” Paham? 

Tidak, Dia tidak pernah berkata begitu. 

Dia tidak berkata, “Pergilah, katakan kepada Yohanes bahwa dia harus 

mendapatkan gelar Ph.D.-nya sebelum dia keluar.” Paham? Jika dia 

melakukan itu, maka dia sudah bersama-sama dengan mereka yang 

lainnya; dia sudah menjadi seorang penyangkal. Yohanes adalah orang 

yang jujur dan mengajukan sebuah pertanyaan. 

Dan Dia berkata, “Tunggulah sampai pertemuan ini berakhir, dan 

kemudian pergilah dan perlihatkan kepada Yohanes apa yang telah terjadi, 

maka dia akan tahu. Jika kalian memberitahukan kepadanya apa yang 

berlangsung, maka dia akan tahu. (Paham, paham?) Pergilah kepadanya . . . 

Beritahu dia—beritahu dia ini adalah . . . Dia berada di penjara dan tidak 

dapat berada di sini, tetapi—tetapi kamu sudah hadir dalam pertemuan ini 

dan kamu sudah melihat apa yang terjadi. Pergilah kamu, beritahukan 

kepadanya.” 

260 Jadi kemudian, murid itu berkata, “Baiklah, Guru,” dan mereka pergi ke 

arah bukit itu. Yesus, duduk di atas batu ini, memperhatikan mereka 

sampai mereka menyeberang, dan naik ke atas bukit itu. Dia berpaling 

kepada jemaat di situ dan berkata, “Siapa—siapakah yang hendak kamu 

lihat di masanya Yohanes? Dikatakan, “Apakah yang hendak kamu lihat? 
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Apakah kamu hendak melihat seorang manusia yang memakai kerah 

terbalik yang melingkar di pakaiannya yang halus dan berpendidikan tinggi 

dan terpelajar? Orang macam itukah yang ingin kamu lihat?” 

Dikatakan, “Tidak.” 

“Kamu tahu orang-orang macam apakah mereka itu? Mereka mencium 

bayi-bayi, dan kamu tahu, dan bekerja di istana-istana raja. Mereka . . . 

Itu—itu bukanlah tipe Yohanes.” Sekarang, dikatakan, “Lalu untuk apa 

kamu pergi, hendak melihat seorang manusia yang sudah diberikan sebuah 

pelayanan dan mau mengaitkannya ke dalam sebuah organisasi atau 

sesuatu yang seperti itu, berjabat tangan dengan setiap . . . Kemudian 

jika—jika kelompok Keesaan tidak menginginkan dia, dia akan pergi ke 

kelompok Trinitas, dan jika kelompok Trinitas tidak menginginkan dia, dia 

akan pergi ke Gereja Allah, ke mana saja. Orang macam itukah yang 

hendak kamu lihat, melihat buluh yang digoyang angin?” Oh, tidak, bukan 

Yohanes. Dia berkata, “Lalu apakah yang hendak kamu lihat? Seorang 

nabi?” Dia berkata, “Dan yang Aku katakan itu benar, tetapi Aku mau 

memberitahukan sesuatu kepadamu yang tidak kamu ketahui; dia lebih 

daripada seorang nabi. Dia lebih . . . Jika kamu bisa menerima dia, inilah 

orang yang sudah tertulis di dalam Alkitab (Paham?), di situ di dalam Kitab 

Suci: ‘Aku akan mengutus utusanKu di hadapanKu (Maleakhi 3. Paham?), 

dan dia akan mempersiapkan jalan di hadapanKu.’” Matius 11:3-9 Lihat, dan 

mereka tidak memahaminya. Bahkan murid-murid itu juga tidak 

memahaminya. Paham? Itu benar. Oh, bukan main. Kesederhanaan, 

jadilah rendah hati. Paham? Merendahlah, ketika Allah menjanjikan sesuatu 

yang besar (Paham?), itu adalah besar dalam pandanganNya. 

265 Sekarang, jika anda mau selalu menyimpan ini di dalam pikiran . . . 

Saya ingin anda untuk . . . Anda simpan ini di dalam pikiran dan ketika hal 

ini terjadi, maka anda dapat mengubahnya. Membungkuklah anda dan 

petiklah salah satu dari bunga musim semi kecil ini yang muncul pada 

tahun ini, atau ambillah sehelai rumput biasa dan peganglah itu di tangan 

anda, dan katakan, “Saya akan pegang ini sekarang dan melihat bahwa 

sesuatu yang begitu sederhana telah menjadikan rumput ini, dan saya 

ingin melihat apakah otak yang dapat meluncurkan sebuah roket ke bulan, 

dapat menjadikan sehelai rumput ini.” 

Anda akan selalu memperolehnya. Anda bisa mendapatkan kepastian 

pada hal itu; anda akan selalu memperolehnya. (Paham?) Sehelai rumput 

itu mempunyai kehidupan di dalamnya. Paham? Itu begitu sederhana dan 

bersahaja . . . Anda lihat, jika seseorang adalah seorang yang besar, 

bagus; tetapi jika dia adalah memang seorang yang cukup besar sehingga 

dia dapat menjadi sederhana (Paham?), dia akan menemukan Allah. Tetapi 
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jika dia tidak menjadi sederhana, dia tidak akan pernah melihat Dia. Jadi 

anda harus menjadi sederhana. Sekarang, ayat . . . 
267 23. Di Wahyu ayat 5 dan 9, siapakah mereka yang didapati 

menyanyi—menyanyi ketika Anak Domba mengambil Kitab itu 

dari—dari . . . mengambil Kitab . . . Apakah—Oh, apakah mereka 

ini orang-orang kudus yang diangkat? 

Bukan, Wahyu 6 . . . 5 dan 9, tepatnya, bukan. Jika anda perhatikan, 

mereka ini bukanlah orang-orang kudus. Dia belum pernah mengklaim 

milikNya. Paham? Ini bukanlah orang-orang kudus. Jika anda perhatikan, 

mereka adalah para tua-tua dan binatang-binatang, dan mereka bernyanyi. 
268 Mari membacanya supaya orang tersebut . . . Dan kemudian saya akan 

mencoba . . . Saya sudah ada kira-kira setengah lusin lebih di sini, dan 

saya rasa saya bisa menyelesaikannya dalam beberapa menit. Mari kita 

lihat. Wahyu 5:9. Sekarang, mari kita baca sedikit saja yang sebelumnya, 

jadi . . . Orang ini berterus terang mengenai hal ini dan mereka ingin 

mengetahuinya. Perhatikan. 

Dan ketika Ia mengambil gulungan kitab itu—

mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat 

binatang dan kedua puluh empat tua-tua itu di hadapan 

Anak Domba itu, masing-masing memegang satu kecapi, . . . 

cawan-cawan emas penuh dengan kemenyan, yang adalah 

doa-doa dari para orang kudus. 

Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian yang baru   

. . . (Paham, paham?) . . . katanya, 'Engkau layak untuk 

menerima gulungan kitab itu dan membukanya.’ 

Paham? Engkau telah menebus kami dan menjadikan kami imam-imam 

dan raja-raja; itu adalah kelompok surgawi, bukan orang-orang yang 

ditebus. Baiklah. Sekarang. 
269 Saudara Branham, jika semua . . . (Sekarang, sebentar. Saya pikir 

apa . . . Maafkan saya.) Saudara Branham, jika—jika semua orang 

saleh (Yeah.)—orang-orang saleh naik ke dalam pengangkatan, 

dari manakah Elia dan—dan Musa akan datang? 
270 Ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang salah. Sekarang, hanya itu 

saja yang ada di situ. Ada—ada sesuatu yang telah terjadi. Paham? Ada 

sesuatu yang salah di suatu tempat.  Semuanya merasa baik? Tidak ada—

tidak ada yang sakit atau apa pun? [Seseorang di dalam jemaat meminta 

supaya Saudara Branham membaca Wahyu 5:9 lagi—Ed.] Mari kita lihat, 

Wahyu, di manakah itu, saudara? 5 . . . Oh, pertanyaan itu. Oh, 

pertanyaan yang sedang saya jawab. Sekarang, mari lihat. “Engkau . . .” 

[Lanjutan dari Pertanyaan No. 23—Ed.] 
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Dan ketika Ia mengambil . . . gulungan kitab itu, 

tersungkurlah keempat binatang dan kedua puluh empat 

tua-tua di hadapan Anak Domba itu, masing-masing 

memegang satu kecapi, dan cawan-cawan emas yang 

penuh dengan kemenyan, yang adalah doa-doa dari orang- 

orang kudus. 

Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian yang baru, 

katanya, 'Engkau layak menerima gulungan kitab itu, dan 

membuka meterai-meterainya: karena Engkau telah—telah 

disembelih, . . . (Dan inilah dia. Inilah dia. Saya tadi salah di 

situ. Paham?)   . . . Engkau telah menebus kami bagi Allah 

melalui darah setiap kerabat, . . . 

271 Itu benar. Sekarang, bagaimana menurut anda tentang hal itu? Oh, 

jika Hadirat Roh Kudus tidak ada di sini, apa jadinya? Ia tidak akan 

membiarkan . . . lihat, saya hanya membaca bagian yang pertama dari 

ayat itu. Lihat, itu hanya—itu hanya sebuah—atau sesuatu yang ditulis di 

sini, dan saya sedang mencoba menyelesaikannya, melihat ke jam itu. 

Tetapi apakah anda melihat Dia menghentikan saya pada bagian itu? Glori. 

Saya tidak pernah membaca bagian yang lain dari ayat tersebut. Lihat, 

saya sudah dapatkan di sini: “dan . . .” Perhatikan kemari. “Dan mereka—

dan mereka menyanyikan suatu nyanyian yang baru,” dan saya berhenti. 

Paham? Tetapi perhatikan kemari, “nyanyian yang mereka nyanyikan, 

berkata, Engkau telah menebus kami dari setiap suku, bahasa, dan 

bangsa.” Tentu, itu adalah mereka. Bukan main, oh, bukan main, oh, 

bukan main. Mengertikah itu? Dan omong-omong, di sini juga ada 

pertanyaan yang lain. 
271 24. Dapatkah anda (m-e-n-g-a-w-a—) mengawasi orang-orang 

yang diberikan—Oh, mengawasi orang-orang yang sudah 

diberikan jubah-jubah putih di Wahyu 6:11 dengan orang-orang 

yang sudah membasuh jubah mereka di dalam Darah Anak 

Domba? 

Sekarang, coba lihat. Wahyu 6 . . . Saya benar-benar tidak bisa 

tergesa-gesa untuk hal ini, jemaat, seperti . . . ? . . . ini (Paham?), karena 

itu akan . . . Saya akan menjawab sesuatu yang salah. Sekarang, Dia tidak 

suka—Dia tidak menginginkan saya untuk melakukan hal itu. Itu benar. 

Saya mengatakan yang sebenarnya, Roh Kudus tahu itu benar. Paham? 

Saya hanya . . . Ada sesuatu . . . Saya—saya hanya—saya sedang 

melihat—saya sedang melihat ke jam itu tadi, 11:30, dan saya berpikir, 

“Jika saya tidak bergegas sekarang, saya tidak akan bisa mendoakan 

orang-orang yang sakit,” dan saya—saya sedang berusaha untuk sampai 

ke situ karena saya, di dalam pikiran saya begitu . . . anda . . . Saya tidak 
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bisa . . . 

Anda ingat, anda pasti akan mengerti sekarang; saya—saya adalah 

seorang manusia (Paham?), dan saya—saya sudah berada di dalam kamar 

sana selama tujuh hari, dan saya—dan saya belum mendapatkan sesuatu 

pada sore hari ini di mana saya harus menemukan dari Allah. Tetapi Ia 

begitu menetapkan sehingga saya tidak akan melakukan kesalahan itu 

sehingga Dia menyuruh saya kembali untuk membaca ayat yang 

selanjutnya. 

274 Saya hanya . . . Itu benar-benar terasa seperti sesuatu yang 

menggulung diri saya di sana dan berkata, “Kembali; kembali.” Dan saya 

berpikir, “Kembali, apa? Berhenti sekarang dan mulailah berdoa bagi orang 

sakit? Apa—apakah itu? Apakah yang sudah saya lakukan?” Dan ketika 

saya memulai untuk melakukan itu, seseorang berkata, “Bacalah ayat itu 

lagi.” Dan saya membacanya lagi, dan pada bagian bawah dari pertanyaan 

ini, di situlah tadi; (Paham?) Wahyu 6. 

Lihat, saya membaca yang pertama; itu kedengarannya benar-benar 

sepertinya pada ayat yang pertama (Paham?), “Dan mereka menyanyikan 

suatu nyanyian yang baru . . .” Tetapi di bawah sini, lihat apakah itu? 

Selanjutnya, terus ke bawah, “telah menebus kami.” Tentu itu adalah 

Mempelai Wanita, orang-orang kudus yang diangkat. Dapatkah anda . . . 

Dan di sini . . . Tentu saja, Anak Domba itu memegang Kitab itu di 

tanganNya. Dia sudah meninggalkan Takhta kepengantaraan kasih karunia. 

Paham? 

275 Anda lihat bagaimana Roh Kudus mengawasi hal itu? Karena tepat, itu 

adalah hal yang sama yang sudah saya katakan malam yang lalu, ketika 

Dia sudah berbicara kepada saya di dalam kamar, dan saya datang ke sini 

dan mengkhotbahkan kepada anda semua: bahwa ketika Anak Domba 

meninggalkan tempat itu (Oh, bukan main. Sekarang, saya percaya kita 

akan mengambil sebuah teks saja. Paham?)—Anak Domba sudah 

meninggalkan kursiNya dan tampil (Paham?), ketika saya berada di sana 

ketika Dia hadir, Cahaya itu, yang adalah Kristus . . . Ketika Dia hadir, 

sudah memberitahukan . . . Ketika Anak Domba meninggalkan kursi takhta 

itu, untuk—sebagai seorang Mediator, Dia turun ke sini, dan hari 

penebusan bagi gereja selesai. 

277 Penebusan yang berikutnya yang dibuka adalah bagi orang-orang 

Yahudi, 144.000 orang itu. Apakah itu benar? Sebab Dia sudah berjanji 

bahwa Dia akan memotong pohon itu, anda tahu. Sekarang, di sini . . . 

Sekarang, di sini Dia tampil, Anak Domba itu, dan selanjutnya hari 

penebusan selesai, dan semua yang akan ditebus sudah ditebus dan 

tercantum pada Kitab itu, dan Dia tampil di sini membuka Kitab itu. Itu 
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benar. 

Oh, terima kasih, Tuhan. Ampunilah hambaMu yang gugup ini karena 

mencoba untuk melompati sesuatu yang penting. Sekarang. 

Dapatkah anda mentolerir orang-orang yang diberikan sehelai 

jubah putih dari Wahyu 6:11? 

Sekarang, mari lihat, (6 dan 11). Baiklah. Di manakah kita pada 

pertanyaan ini sekarang? Jubah-jubah putih . . . Yeah, itu adalah yang 

disalibkan di bawah mezbah yakni orang-orang Yahudi di antara masa itu. 

Mereka diberikan jubah putih. 
281 . . . dengan orang-orang yang membasuh jubah mereka di 

dalam Darah Anak Domba di Wahyu 7:14? 

Tidak. Sekarang, itu berbeda, tentu saja. Karena lihat kemari, kita 

mendapati di sini bahwa mereka ini diberikan jubah putih di sini pada masa 

ini. Mereka masing-masing telah diberikan jubah putih oleh kasih karunia, 

dan mereka ini sudah membasuh jubah mereka di dalam Darah Anak 

Domba. Dan di Wahyu yang di sini, ini adalah kumpulan orang banyak 

yang tampil di hadapan Allah yang berasal dari semua suku, bahasa, dan 

bangsa, dan mereka ini ditujukan dengan tepat kepada para martir dari 

orang-orang Yahudi, anda paham. Nah, sekarang, itu benar. Sekarang. 
282 25. Saudara Branham, jika semua orang saleh naik ke dalam 

pengangkatan, dari manakah Elia dan Musa berasal? Apakah 

mereka akan merupakan orang Yahudi, atau akankah Elia kita, 

yang diberikan kepada kita, bersama-sama dengan mereka? 

Tidak. Seorang dari bangsa Kafir yang akan diurapi dengan roh ini 

untuk memanggil keluar orang-orang dari bangsa Kafir yang akan 

disingkirkan, karena, anda lihat, seluruh gereja, semuanya telah dibawa 

naik; dan kedua nabi Wahyu pasal 11 ini dibawa turun; dan masa 

anugerah bagi bangsa-bangsa Kafir diakhiri dan sudah dikirimkan kepada 

orang-orang Yahudi. Bukan, itu nanti bukanlah orang yang sama. Saya 

tidak . . . Saya—saya sangat yakin akan hal itu. Sekarang ingat, ini semua 

adalah yang terbaik dari apa yang saya tahu. 

Mari lihat apa yang—yang selanjutnya dikatakan di sini. 
283 26. Pertanyaan. Apakah gandum dan anggur . . . (G-a-n-d-u-m    

. . . Tidak, saya rasa maksud pertanyaannya begini: “Apa.” Tidak ada kata 

“apa” di situ.) Hanya dikatakan: Apakah apa dan anggur . . . atau 

gandum dan anggur . . . Apakah Wahyu 6:6 . . . Coba kita lihat 

apakah maksud dari pertanyaan ini ketika saya membaca di sini 

sekarang, ini di sini. 

Dan aku mendengar suatu suara di tengah-tengah 
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keempat binatang itu berkata, secupak gandum sedinar, 

dan . . . tiga cupak jelai sedinar; . . . tetapi janganlah 

rusakkan anggur dan . . . minyak itu. 

Menurut saya yang dimaksudkan gandum dan anggur, itu terkait satu 

dengan yang lainnya. 

. . . adalah sebuah simbol, anggur digunakan pada meja perjamuan di 

Wahyu—I Korintus 11:24, apakah anggur—anggur . . . Tidak, yang satu 

adalah sebuah simbol rohani (Paham?), dan yang satunya benar-benar 

merupakan pewahyuan Firman. 
285 27. Dapatkah disebut sebagai alasan bahwa banyak orang 

yang sakit, karena kita tidak mengakui Tubuh Tuhan? (Benar.) 

tetapi sekarang yang disingkapkan melalui pembukaan Meterai 

Keenam . . . (Coba lihat sekarang. Biar saya lihat apakah saya bisa 

mendapatkan hal itu sekarang. Itu—itu bukan anda, tetapi saya. Anda 

tidak . . . Anda sudah menuliskannya dengan benar; itu saya saja.) 

Mungkinkah itu alasannya kenapa banyak yang sakit, karena kita 

tidak mengakui Tubuh Tuhan? (Itu—Ada sebuah “tanda tanya” di 

bagian terakhirnya.) 

Baiklah, Kitab Suci berkata bahwa banyak yang sakit dan lemah tubuh 

di antara anda karena tidak mengakui Tubuh Tuhan. Itu tepat sekali, 

karena (Paham?), Tubuh Tuhan adalah Mempelai Wanita, dan banyak dari 

antara mereka yang meninggal dan mereka tidak harmonis dengannya. Itu 

benar. Lihat, dan mereka tidak tahu bagaimana memperlakukan diri 

mereka sendiri, hidup dengan jenis kehidupan yang sesukanya dan 

mengambil perjamuan dan sebagainya, itu tidak benar. Paham? 

Ketika orang-orang mengambil perjamuan tetapi berbohong dan 

mencuri dan minum-minuman, dan . . . Hal itu—itu—itu sungguh 

mengerikan. Anda seharusnya tidak berbuat begitu. Paham? 
287 . . . tetapi sekarang disingkapkan melalui pembukaan dari 

Meterai Keenam? Pembukaan Meterai Keenam. 

Coba lihat sekarang. Tidak. Sekarang, anda mendapati bahwa 

pembukaan Meterai Keenam di sini adalah untuk orang-orang Yahudi. 

Paham? Gereja sudah naik. Ini adalah masa kesusahan besar. Jadi itu tidak 

akan sama, tidak. Tidak, itu tidak sama. 

Yang satu adalah anggur rohani; itulah pewahyuan Firman, kemudian 

orang percaya terstimulasi oleh pewahyuan Firman, dan yang satunya lagi 

adalah simbol Darah Yesus yang ditempatkan di meja Tuhan. Sekarang, 

itulah pengertian terbaik saya tentang hal itu. 
288 28. Apakah ada yang tidak ditentukan akan menerima Tuhan. 
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Jika mereka menerima, apakah mereka akan jatuh? 

Tidak jika mereka ditentukan, tidak. Lihat, mereka tidak bisa. 
289 29. Di manakah nas Kitab Suci yang menunjukkan bahwa—

bahwa faham Katholik akan memperdaya orang-orang Yahudi dan 

mengambil kekayaan mereka? 

Sekarang, di manakah dikatakan bahwa—bahwa—bahwa binatang itu 

akan memperdaya untuk mengambil kekayaan itu; tidak begitu yang 

dikatakan. Tetapi kita menduga bahwa itu adalah . . . (Sekarang, pada 

malam yang lalu, anda ingat . . . anda dengarkan kaset itu baik-baik.) Saya 

tidak pernah mengatakan bahwa itulah yang akan mereka lakukan, saya 

katakan . . . Lihat, Katholik adalah kelompok terkaya di dunia, tidak ada 

seorang pun yang seperti mereka. Dan apa yang tidak mereka miliki, 

dimiliki oleh orang-orang Yahudi. 

Begitulah keadaan perekonomian di negara ini sekarang . . . Kita pada 

saat ini hidup atas uang pajak, menurut “Lifeline,” itu akan—dari pajak-

pajak, itu datang langsung dari Washington DC, itu akan terbayar dalam 

kurun waktu 40 tahun sejak dari hari ini. Itulah yang sedang kita 

belanjakan sekarang. Begitulah betapa jauhnya kita terbelakang—

memberikan surat-surat berharga. Paham? Atas pajak-pajak yang akan 

terbayar dalam kurun waktu 40 tahun dari sekarang . . . Negara ini rusak. 

Ia sudah rusak. 
291 Sekarang, Castro, satu-satunya hal yang bijaksana yang pernah dia 

lakukan, adalah ketika ia memalsukan mata uang dan melunasi surat-surat 

itu, surat-surat obligasi dan membakarnya dan—dan mengubah mata 

uang. Hanya itulah yang bisa dia lakukan. Dan hanya ada satu hal yang 

tersisa untuk Amerika Serikat lakukan. Sekarang, ingat, ini adalah William 

Branham (Paham?), yang berbicara. Ini adalah pendapat saya. Ini 

hanyalah dugaan. Hanya memandangnya dari sudut pandang alamiah, 

yang mungkin bisa meleset jutaan mil jauhnya, saya sangat yakin bahwa 

tepat di dalam uang itu . . . Cinta akan uang adalah akar dari semua 

kejahatan. I Timotius 3:3; 6:10; Ibrani 13:5 Dan saya percaya bahwa tepat di sana 

bola itu akan mulai bergulir. 

Sekarang, dahulu gereja Katholik mendapatkan uang dari pembayaran 

atas misa dan sebagainya, memegang kekayaan dunia. Anda ingat, Alkitab 

mengatakan bahwa ia kaya, dan bagaimana keadaannya. Dan ingat, bukan 

hanya di satu negara saja, dia kaya di setiap negara yang ada di bawah 

kolong langit ini. Dia menjangkau semuanya. Dia mempunyai uang. 

Sekarang, apa yang tidak mereka miliki, dimiliki oleh Wall Street yang 

dikuasai oleh orang-orang Yahudi. 
293 Sekarang, dan anda ingat dia mempunyai uang. Ketika Yakub kembali, 
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tadi malam kita mendapati, dan menjadi Israel, dia benar-benar 

mempunyai uang, tetapi uangnya tidak berguna untuk membeli apa pun 

bagi dirinya (Paham?) ke Esau. Esau juga punya uang, lihatlah keduanya 

anti dan—dan yang satunya . . . Lihat, begitu sempurnanya. 

Sekarang, perhatikan di sini. Saya katakan bahwa mungkin mereka 

ingin menggabungkan diri bersama pada uang, dan—dan kekuatan Roma 

mengambil kekuatan bangsa Yahudi dalam hal uang, merusakkan 

perjanjian itu. Mungkin juga tidak demikian. Lihat, saya tahu mereka akan 

merusakkannya, tetapi saya—saya tidak tahu apa alasannya, karena hal itu 

tidak dinyatakan kepada saya mengenai apa yang akan mereka lakukan. 

Tetapi perhatikan. Sekarang, jika pada hari ini . . . Sekarang, 

bagaimana jika pada hari ini, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan akan 

merupakan untuk melakukan . . . Jika kita menarik pajak-pajak, jika 

pernyataan itu benar, dari pajak peredaran mata uang selama kurun waktu 

40 tahun dari sekarang . . . Anda lihat, emas kita ialah . . . Kita sudah 

membelanjakannya. Kita sudah bangkrut. Kita tidak memiliki uang apa 

pun; dan kita hanya hidup dari sebuah reputasi masa lalu. 
296 Itulah yang gereja perbuat pada masa ini: gereja, bukan Mempelai 

Wanita. Gereja hidup dari reputasi masa lalunya di mana gereja kembali 

kepada pelayanan zaman Singa. “Kami adalah gereja, kami adalah ibu 

gereja; kami sudah memulai . . .” Itu benar. Paham? Ia menghidupi sebuah 

reputasi. 

Methodis hidup dari reputasi mereka. Baptis hidup dari reputasi 

mereka, dan Pentakosta hidup dari reputasi mereka, “Glori bagi Allah. 

Dahulu ketika orang-orang kudus menari di dalam Roh, dan sungguh 

bagaimana mereka, Tuhan sudah melakukan ini dan itu.” Itu—itu adalah 

sesuatu yang sudah lampau. Kita sekarang sudah mendapatkan yang 

besar, saudara. Oh, bukan main (Paham?), semua reputasi-reputasi masa 

lalu . . . 
298 Negara ini hidup—hidup dari reputasi masa lalu dari apa yang telah 

nenek moyang mereka lakukan (Paham?), dan itulah alasannya kita 

mengira kita akan diselamatkan. Allah tidak pernah menghormati Israel 

atas apa yang telah mereka peroleh di masa lalu, apa yang sudah mereka 

peroleh; apa yang mereka dapatkan pada waktu itu. 

Perhatikan, tetapi sekarang, inilah yang saya renungkan, apa yang 

saya, saya rasa akan terjadi: (Sekarang, mungkin tidak akan demikian.) 

Saya percaya waktunya akan tiba ketika kita dipaksa untuk membuat 

persoalan itu. Dan ketika itu akan tiba, yaitu dari pada kita mengganti mata 

uang . . . Apakah yang akan diakibatkannya bagi Phillip Morris? Apakah 

yang akan diakibatkannya bagi perusahaan-perusahaan whisky? Apakah 
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yang akan diakibatkannya bagi perusahaan industri baja? Apakah yang 

akan diakibatkannya bagi semua perdagangan? Apakah yang akan . . . Itu 

akan menghancurkan mereka. Mereka akan ambruk. Tetapi jika kita bisa 

meminjam uang itu . . . Lihatlah betapa pandainya dia? Kemudian negara 

menjual dirinya kepada gereja dan kemudian gereja dan negara disatukan 

kembali, dan di situlah ia tampil. Paham? Begitulah. Perhatikan. Baiklah. 

Sekarang, dalam—dalam hal ini . . . 
301 30. Jika seseorang ada di dalam suatu perkumpulan organisasi 

pemerintah kita dan dapat mengutarakan suara hati nuraninya 

sendiri, atau tentang kebenaran akhir zaman, apakah dia akan 

diistilahkan sebagai salah satu dari pelacur-pelacur itu? Hm. Jika 

seseorang di dalam perkumpulan organisasi adalah . . . 

Baiklah, lihat perkumpulan organisasi . . . Organisasi diberi hak-hak 

oleh pemerintah untuk berbicara. Paham? Hal itu tidak ada hubungannya 

dengan isi hatinya. Paham? Sekarang, jika dia adalah seorang percaya 

sejati dan dilahirkan dari Roh Allah, suatu saat nanti atau entah kapan dia 

akan diperiksa. Paham? Itu tidak dapat menjadi begitu jelas dan kemudian 

dia tidak memahaminya. 
302 Sekarang, saya ingin anda . . . Lihat, anda mau mengingat hal ini, 

sahabat-sahabat, bahwa Allah . . . Allah tidak pernah berbuat, atau pernah 

suatu kali saja, sepanjang yang dapat saya ingat (Paham?), selain apa 

yang . . . Lihatlah, Yesus adalah—adalah inti dari semuanya, karena Dia 

adalah Allah, Imanuel yang menjadi manusia. 

Sekarang, lihatlah Manusia ini, Yesus. Ketika . . . Apakah anda tahu 

ketika Dia datang ke bumi, saya rasa, tidak ada 1/10 orang di dunia saat 

itu yang mengetahui bahwa Dia ada di sini? Apakah anda tahu ketika 

pendahulu itu datang, ketika semua gunung-gunung dan hal-hal yang 

lainnya akan berlangsung, saya rasa tidak ada 1/100 orang dari penduduk 

Israel yang pernah mengetahuinya? Tidakkah itu aneh? Wah, terdapat 

orang-orang Yahudi dan yang lainnya dan orang-orang di seluruh dunia. 
304 Sekarang, ingat bahwa Yesus datang untuk menjadi seorang saksi 

sebagai seorang Juruselamat dunia. Apakah itu benar? Wah, terdapat 

orang demi orang, ras demi ras yang bahkan tidak pernah tahu-menahu 

tentang hal itu, begitu seterusnya sama seperti dunia yang tidak tahu-

menahu tentang hal itu, tetapi selalu, hal itu berlangsung di dunia. Paham? 

Kenapa Dia tidak membiarkan mereka tahu? Dia sudah datang dan 

orang-orang yang telah ditentukan untuk Hidup Kekal adalah orang-orang 

yang menerima Dia. Akan merupakan suatu hal yang tidak bagus untuk 

mengatakan sesuatu kepada mereka yang lainnya, karena Dia tidak dapat 

menebus mereka, karena mereka bahkan tidak dapat ditebus. Kenapa 
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begitu sedangkan para imam itu berdiri di sana . . . ketika Dia harus 

datang ke tempat itu karena orang-orang yang ditentukan itu sudah 

ditetapkan ada di sana, semua berkeliling; jadi Dia harus berkhotbah 

kepada mereka sebagai sebuah kelompok. 

Dan para sarjana yang hebat itu yang seharusnya sudah mengenal Dia, 

berkata, “Orang ini adalah Beelzebul. Kami tidak mau orang ini memerintah 

atas kami,” Markus 3:22 dan sebagainya. Paham? “Kami tidak mau.” Tetapi 

seorang wanita pelacur, dengan sebuah Kehidupan di dalam dirinya, yang 

ditentukan bagi Hidup Kekal dan yang namanya tidak fana di dalam Firman 

Allah ini, berjalan ke sana, dan pertama kalinya Terang itu menerpa benih 

kecil itu, dengan segera dia mengenalinya. 
307 Lihatlah nelayan tua itu, datang ke sana; di sini Dia berdiri sedang 

melakukan tanda-tanda heran dan keajaiban-keajaiban dan—dan 

memberitahu orang-orang yang bermacam-macam itu tentang rahasia-

rahasia hati mereka dan menyatakan diriNya. Dan astaga, ada orang-orang 

Farisi berdiri di situ, dan berkata, “Orang ini adalah Beelzebul.” 

Mereka harus memberi jawab kepada jemaat mereka. Mereka semua 

berdiri berkeliling, “Dr. Jones, apakah anda mau pergi dan mendengarkan 

orang ini? Nampak sepertinya bahwa Dia—Dia tahu apa yang sedang Dia 

bicarakan. Dia tidak berbicara seperti orang biasa.” 

“Aku akan mendengarkan Dia.” Berjalan ke sana untuk melihat 

siapakah . . . Allah—Allah tidak pernah bisa dibawa kepadanya. Dan di 

sana dia berdiri, dia berkata . . . mereka berkata, “Sekarang, lihatlah ke 

sana. Lihatlah ke sana. Di sana datang seseorang . . . Sekarang, ada salah 

seorang muridNya. Di sana datang seseorang . . . Nah, sekarang, orang itu 

bernama . . . Itu adalah Andreas. Kamu ingat? Oh, kamu ingat nelayan-

nelayan tua yang ada di sana itu, itulah mereka. Yeah, itu ada—itu ada si 

Simon, saudaranya (Paham?), dan itu adalah—itu adalah anak-anak si 

Yunus. Sekarang, mereka di sana . . . Lihatlah, dia—dia sedang membawa 

seseorang kepadaNya. Siapakah itu? Yeah. Lihatlah apa yang akan Dia 

lakukan sekarang. Dia—dia adalah orang yang berikutnya yang ke sana.” 

Dan dia berjalan dan Dia berkata kepadanya, “Namamu adalah Simon, 

dan engkau adalah anak Yunus.” 
310 “Orang ini adalah Beelzebul. Lihat, dia mempunyai sejenis roh yang 

ada padanya. Dia adalah orang yang aneh (Paham?), roh pada . . . Kalian 

semua jangan mendengarkan orang seperti itu. Paham? Menjauhlah dari 

sana. Aku sama sekali tidak mau menghadiri pertemuan-pertemuan ini. 

Paham? Nanti segera setelah pertemuan ini berakhir kita langsung keluar 

dari sini. Kita tidak akan pernah mendapatkan—menunggu di sekitar sini 

lagi.” Paham? 
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Kenapa? Sekarang, itulah yang dia pikirkan, namun demikian 

semestinya menjadi orang itu. Lihatlah, orang-orang itu juga yang kepada 

siapa Dia datang adalah juga orang-orang yang menyalibkanNya. Yohanes 1:11 

Paham? Tetapi ada seorang pelacur yang dikucilkan oleh setiap orang. 

Saya tidak mendukung pelacuran (sama sekali tidak.), tetapi saya hanya 

sedang memperlihatkan kepada anda benih yang ditentukan itu. 

312 Lihatlah orang ini, di sini, nelayan ini—bahkan tidak dapat . . . Alkitab 

mengatakan bahwa dia seorang yang tidak terpelajar. Apakah itu benar? 

Bukan hanya itu, dia juga adalah orang yang bodoh. Sekarang, apakah itu 

benar atau salah? Oh, jika saja kita bisa benar-benar bodoh terhadap hal-

hal ini di mana kita mengira kita tahu. Paham? Baiklah. Lihat, dia adalah 

orang yang bodoh dan tidak terpelajar. Dan pada waktu itu dia berjalan ke 

sana ke Hadapan Tuhan Yesus, dan Dia memberitahukan kepadanya 

tentang siapa dirinya, langsung saja hal itu terjawab. 

Sekarang, apa yang orang lain ini perdebatkan terhadap hal itu: “Yah 

lihatlah, dia mempercayainya. Lihatlah siapakah ini. Kenali siapakah dia itu. 

Orang itu tidak pernah . . . Wah, dia—wah, dia adalah seorang nelayan. 

Wah, dia tidak tahu ABC-nya. Aku pernah membeli ikan darinya, dia 

bahkan tidak bisa membuat tanda tangan pada kwitansi pembayaran untuk 

diberikan kepadaku. Hal itu . . . Lihat, itulah jenis barang . . . Itulah jenis 

orang-orang yang mendengarkan kepada sesuatu yang seperti itu.” 

(Terimakasih Tuhan. Amin. Paham?) “Wah, wah, dia tidak . . . Lihatlah 

ayahnya. Dia orang bodoh, dan dia bahkan tidak pernah mengirimnya ke 

sekolah”; tetapi itulah orang yang Dia kirim ke sekolah, diajarkan dengan 

cara yang Dia inginkan untuk dilakukan. 

314 Nah, sekarang saya tidak sedang mendukung supaya jangan pergi ke 

sekolah (Saya harap anda mengerti) tetapi itu hanyalah sebuah 

pralambang (Paham?), apa yang anda dapatkan di situ. Itu adalah 

semacam . . . Itulah alasannya itu terlewatkan dari pikiran mereka . . . 

Dan anda tahu siapa? Tidak seorang pun . . . Saya katakan tidak ada 

sepertiga dari semua orang Yahudi di negeri itu yang pernah mengetahui 

apa pun tentang kedatanganNya, dan—dan kemudian se—seperlima dari 

sepertiganya mendengarkan Dia, dan kemudian seperseratus dari yang 

seperlima itu menerimanya. Anda tahu berapa banyak yang Dia miliki. Dia 

mempunyai 12 orang yang berdiri di salib itu, dari seluruh kumpulan itu. Di 

manakah mereka yang lainnya? Paham? Yang 70 orang itu pergi. Yohanes 6:60 

316 Sekarang, sementara itu Dia menyembuhkan orang-orang yang sakit, 

dan terus melakukan dengan tidak mengatakan apa pun tentang ajaranNya 

. . . Dia terus pergi untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit dan lain 

sebagainya . . . Oh, bukan main. Itu adalah Roh Allah yang ada pada 
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diriNya, apakah anda percaya itu? Ketika Dia menyembuhkan yang sakit, 

mengagumkan, “Itu adalah seorang Rabi besar. Wah, hei, saudara-

saudara, kalian seharusnya memiliki Dia di gereja kalian. Nak, kalian 

berbicara mengenai kuasa, orang itu benar-benar bisa menyembuhkan 

orang sakit. Kalian seharusnya . . . Dia memiliki karunia kesembuhan.” 

Yah, tentu saja, mereka akan memiliki peniruan-peniruan kemudian (di 

sini mereka ikut serta) sebab setiap kelompok pasti memiliki orangnya 

sendiri. Di sinilah Dia datang. 

Dan kemudian hal pertama yang anda tahu, suatu hari Dia duduk. 

“Oh, tentu, Rabi, kami akan pergi bersama-sama denganMu.” 
318 “Baik, duduklah. Mari pergi.” Baiklah, Dia mengutus 70 orang itu dan 

seterusnya. Kemudian pada suatu hari setelah suatu mukjizat yang besar 

dilakukan Dia duduk dan mulai memberitahu mereka tentang Firman. 

Paham? Pada mulanya terdengar . . . Baiklah. Dia mulai memberitahukan 

Firman kepada mereka, Kebenaran . . . Mereka berkata, “Ahhh, sekarang 

tunggu dulu; saya tidak tahu tentang hal ini. Itu bertentangan dengan 

ajaran-ajaran mereka.” Dikatakan, “Baiklah, aku tahu kita sudah 

meninggalkan sinagoga dan yang lainnya yang seperti itu, tetapi mungkin 

kita—kita salah, saudara-saudara. Sebaiknya kita kembali saja, karena 

orang itu berbicara dengan perumpamaan-perumpamaan. Agaknya Dia 

adalah orang aneh. Aku tidak dapat memahami perkataan itu.” 

Paham? Apakah itu? Benih itu tidak ditentukan sejak mulanya. 

Kemudian hal pertama yang anda tahu, Dia mempunyai sebuah kelompok 

pelayanan kecil dan berbicara kepada para pelayan itu. Mereka berkata, 

“Ah, hm, sebaiknya kita kembali juga—dan kembali dan masuk ke 

organisasi dan mengambil catatan-catatan kita lagi (Anda paham?), karena 

orang ini . . . Wah, siapa yang dapat memahami manusia seperti itu. Dia 

berkata begini di sini dan berkata begini di sini.” Ah, mereka yang lain juga 

tidak memahami perkataan yang seperti itu. 
320 Dia sedang menunjukkan perumpamaan-perumpamaan kepada 

beberapa orang dari antara mereka tetapi tidak kepada yang lainnya; 

sehingga mereka mengundurkan diri. Kemudian Dia berbalik dan 

memandang kepada 12 orang yang berdiri di situ, dan berkata, “Kalian 

ingin pergi juga?” 

Sekarang, perhatikan. Petrus berkata, “Engkau tahu? Aku selalu 

menghadiri tempat yang jauh di sana itu. Ke mana lagi di dunia ini aku 

akan pergi? Ke mana lagi aku akan pergi? Ke mana—ke mana lagi aku 

dapat pergi? Sesudah aku melakukan pekerjaan ini . . . Aku tidak dapat 

kembali lagi ke sampah itu di mana semua jenis air yang kotor dari dunia 

ini ada di dalamnya. Paham? Aku—aku . . . Ke mana lagi aku akan pergi? 
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Aku—aku benar-benar tidak dapat pergi.” Yohanes 6:60-66 

Dia berkata, “Kalau begitu baiklah, ayo, ikutlah.” Sekarang, begitulah. 

Lihat, siapa saja pada waktu itu? 12 orang dari kira-kira 2,5 juta orang. 

Dan sang Juruselamat dunia di luar dari yang milyaran . . . Rendah hatilah 

(Paham?), tetaplah rendah hati. 

Perhatikan. Sekarang, dengan semua orang-orang Farisi, dan wanita 

pelacur itu datang ke sana; dia berkata, “Hai, engkau pasti seorang nabi. 

Sekarang, kami tahu bahwa Mesias akan datang; dan ketika Dia datang Dia 

akan melakukan hal itu.” 

Dia berkata, “Akulah Dia.” Yohanes 4:25,26 

Wanita itu berkata, “Itu dia,” dan pergilah dia. Anda coba sekali saja 

untuk menghentikan dia; anda tidak dapat menghentikan dia. 

324 31. Saudara Branham, salam di dalam Nama Tuhan Yesus. 

Tolong jelaskan siapakah orang yang ada di Matius 22:11, 

seorang yang tidak mengenakan pakaian pernikahan—pakaian 

pernikahan . . . Saya tahu orang ini dapat—tidak dapat masuk ke 

surga tanpa mengenakan pakaian pernikahan. Orang ini adalah 

seorang tamu, saya tahu, bukan Mempelai Wanita. 

Ya, itu benar. Ia memang seorang tamu. Yeah, dia menyelinap masuk. 

Paham? Sekarang, lihatlah. Sekarang, saya . . . Itu memerlukan sebuah 

khotbah untuk menjelaskan seluruhnya, dan saya punya waktu 10 menit 

untuk berdoa bagi yang sakit dan menyelesaikan ini, dan saya sudah 

menyelesaikan separuh dari semua pertanyaan-pertanyaan itu. Perhatikan. 

Tetapi saya—saya akan bergegas, yakin sudah cukup sesudah yang satu 

ini. Paham? 

325 Inilah yang terjadi. Jika anda mengetahui kebiasaan orang timur 

(Paham?), ketika seorang mempelai pria menyebarkan undangan-

undangan bagi pernikahannya, dia menyebarkan begitu banyak undangan. 

Dan bagi setiap undangan yang dia kirimi, dia mempunyai seorang penjaga 

pintu yang berdiri di pintu untuk mengenakan sehelai jubah kepadanya, 

apakah dia orang miskin atau siapa pun dia, dia mempunyai . . . Apakah 

dia kaya atau miskin, apa pun keadaannya, dia, semua harus mengenakan 

pakaian pernikahan ini. 

Ketika mereka berdiri di muka pintu, mereka mengenakan jubah ini 

kepadanya; jubah ini menutupi seluruh pakaian yang sebelumnya dia 

pakai. Dia diundang—apakah dia seorang jutawan, ataukah dia seorang 

miskin, apakah dia petani, seorang penggali selokan, atau siapa pun dia, 

atau—atau seorang yang kaya, dia—dia berada di sini dengan mengenakan 

jubah itu, sekarang, karena jubah itu dikenakan kepadanya di muka pintu 
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ketika di masuk melalui pintu itu. 

327 Sekarang, ambil Yohanes 10, saya percaya ada di situ, Dia berkata, 

“Akulah pintu. (Paham?) Akulah pintu di mana masuk—di mana kamu 

masuk ke dalamnya.” Yohanes 10:7 Sekarang, dia berdiri di pintu itu, dan inilah 

orang yang mengenakan jubah kepadanya, Roh Kudus, memberikan 

kepadanya jubah kebenaran ketika dia masuk. 

Sekarang, orang ini telah datang melalui suatu organisasi, di balik 

jendela itu (seseorang menyelinap ke dalam lubang), dan dia menuju ke 

meja itu dan duduk. Dan kemudian ketika Mempelai Pria datang dan 

memandang ke sekeliling, dia . . . dia . . . Orang-orang ini yang 

sebelumnya merupakan bebek-bebek yang aneh, sekarang dia benar-benar 

bebek yang aneh. Paham? “Apa yang kamu lakukan di sini tanpa baptisan 

Roh Kudus dan semua hal ini? Bagaimana caranya kamu masuk kemari?” 

Yah, dia masuk melalui samping dari pintu itu di suatu tempat, dan dia 

datang tanpa membawa undangan yang asli. Paham? Dia datang melalui 

suatu sistem pendidikan (Paham?), atau sesuatu yang seperti itu. Dia 

masuk, dan Dia berkata kepada mereka, “Ikatlah kaki dan tangannya, 

campakkanlah dia ke dalam kegelapan yang paling gelap di mana akan ada 

ratapan dan tangisan dan kertakan gigi.” Paham? Dia masuk ke masa 

kesusahan besar. Paham? Dia tidak masuk melalui pintu itu. Jadi, baiklah. 

330 32. Pertanyaan: Apakah Elia di Maleakhi 4 akan merupakan 

Elia yang sama yang disebutkan di Wahyu 11:3, dan apakah saksi 

yang lain—apakah dua saksi yang lain berbeda, atau individu-

individu yang berbeda? 

Ya. Elia di Maleakhi 4 tidak akan sama dengan Elia di Maleakhi 3. Kita 

sudah membahas itu tadi malam. “Dan apakah saksi yang lain berbeda?” 

Dua dari mereka, benar, tuan, Musa dan Elia menurut pewahyuan kita. 

(Sekarang, saya tidak ingin menahan anda terlalu lama pada bagian ini.) 

331 33. I Raja-raja 19, Saudara Branham, saya percaya bahwa 

jumlah orang yang tidak berlutut untuk menyembah adalah tujuh 

. . . 

Yeah, itu benar. 700 bukannya . . . Terima kasih. Itu benar. Dikatakan 

700 padahal 7000 . . . Saudara . . . 7000 yang seharusnya bukan 700. 

Sekarang, mengertikah itu? 

332 Anda tahu, sungguh, pada saat orang berada di mimbar seperti ini 

untuk—untuk berkhotbah . . . Saya ingin menanyakan sesuatu kepada 

anda sekarang supaya anda mengerti. Ketika Elia datang dari padang 

belantara dia memiliki sebuah pesan. Dia melangkahkan kakinya melintasi 

padang belantara, dan datang ke mari, dan memberitahu raja itu, “Tidak 
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akan ada embun yang turun dari langit sebelum aku memanggilnya.”         
I Raja-Raja 17:1 Itulah perkataan-perkataan yang dia miliki dan melangkah 

keluar kembali dan tidak berkata apa-apa kepada siapa pun. Paham? 

Ketika dia memiliki pesan yang lain, dia datang dan menyampaikan 

pesan ini, dan berbalik lagi, kembali ke padang belantara. Paham? 

Sekarang, jika anda mau memperhatikan, pada waktu saya meletakkan 

batu pertama di bawah Tabernakel ini, Dia berkata, “Lakukan pekerjaan 

seorang penginjil”; dan sekarang waktunya tiba ketika pekerjaan itu 

dipisahkan. Ada sesuatu yang lain yang berlangsung. Kemudian saya . . . ? 

. . . anda paham? Lihat, saya berada di sini dan berusaha untuk melakukan 

pekerjaan seorang penginjil dan sesuatu yang lainnya; dan melihatkah di 

mana anda berada? Lihat, anda adalah . . . Oh, saya mengharapkan gereja 

cukup rohani untuk dapat mengerti. 
335 34. Saudara Branham, saya mengerti bahwa Elia harus datang 

tiga kali. Anda mengatakan kepada kami bahwa dia sudah datang 

dua kali, dan akan datang lagi. Sekarang, apakah orang yang 

mana Roh Elia akan ada padanya, juga adalah salah satu dari 

kedua saksi itu Musa dan Elia? 

Tidak, tidak. Ia akan merupakan seorang dari bangsa Kafir (Paham?), 

bagi gereja bangsa Kafir. Allah selalu mengutus kepada umatNya sendiri. 

Paham? Dia datang kepada milikNya, dan milikNya itu tidak menerima Dia. 

Dia selalu mengutus kepada milikNya . . . Pesan di zamannya . . . 

Ketika Allah sedang berurusan dengan orang-orang Yahudi, tidak ada 

nabi-nabi dari bangsa Kafir yang datang. Ketika Allah berurusan dengan 

bangsa-bangsa Kafir, tidak ada nabi-nabi dari bangsa Yahudi. Ketika Allah 

kembali lagi kepada orang-orang Yahudi, tidak akan ada nabi-nabi dari 

bangsa Kafir. Paham? Mengerti yang saya maksudkan? Baiklah. 
337 Setelah pengangkatan terjadi . . . 

Sekarang, akan ada suatu masa peralihan, tentu saja, satu pesan 

membawa kepada masa yang berikutnya. Itu—itu—itu harus datang tepat 

seperti ini (Anda paham?), seperti yang sudah saya jelaskan (Paham?), 

seperti halnya Paulus kepada orang-orang bangsa Kafir dan seterusnya. 

Baiklah.  

35. Sesudah pengangkatan terjadi, apakah akan ada gereja 

yang diselamatkan pada akhirnya yaitu yang tidak masuk ke 

dalam pengangkatan? 

Tidak. Huh-uh, karena Darah itu sudah pergi. Anda lihat, tidak akan 

ada lagi kepengantaraan; zaman bangsa Kafir sudah selesai. Tidak akan 

ada satu pun yang diselamatkan sesudah pengangkatan, tidak satu pun 
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gereja. Huh-uh. Gereja . . . “Barangsiapa yang cemar, biarlah ia terus 

cemar; dan barangsiapa yang kudus, biarlah ia tetap menguduskan 

dirinya.” Wahyu 22:11 Paham? Itu tidak akan terjadi, tidak ada sesudah Gereja 

naik. 
338 36. Saudara Branham, saya perhatikan anda—acuan anda 

tentang 70 minggu Daniel pada pesan Meterai Pertama. Saya 

mengerti tentang Daniel—di kaset tentang Daniel itu ketika Injil 

kembali ke orang-orang Yahudi, 70 minggu akan dimulai. Apakah 

ada 1 tujuhpuluh—1 minggu, 7 tahun, yang tersisa bagi orang-

orang Yahudi, atau masih hanya ada setengah minggu, 3,5 tahun 

yang tersisa bagi mereka? 

Hanya setengah minggu: Yesus bernubuat pada setengah minggu yang 

pertama, seperti yang diprediksikan, hanya setengah minggu yang tersisa 

bagi mereka. 
339 Saudara Branham, sesudah anda tidak berdoa bagi yang sakit 

selama seminggu ini, maukah anda . . . 

Ini hanyalah sebuah permohonan . . .  

Saudara Branham, maukah anda menemui saya setelah 

kebaktian ini . . .  

Ini adalah sebuah permohonan (Paham?), ada . . . 
340 37. Maukah anda menjelaskan tentang Setan yang diikat 

selama 1000 tahun, dan dilepaskan bagi peperangan—peperangan 

di Wahyu 20 ayat 8. Apakah hubungan yang ini dengan perang 

Harmagedon seperti yang disebutkan di Meterai Keempat? 

Apakah Gog dan Magog akan dikumpulkan dari orang-orang bumi 

yang baru? 

Yah, ini pertanyaan yang panjang, dan saya—saya akan menjelaskan 

yang penting-penting saja atas pertanyaan ini. Paham? Sekarang, hal yang 

pertama. Akankah . . . Sekarang, mungkin saya tidak bisa menjelaskannya. 

Saya akan lakukan yang terbaik. 
341 Maukah anda menjelaskan bagaimana Setan diikat selama 

1000 tahun, yang dilepaskan lagi untuk peperangan di Wahyu 20 

ayat 8. 

Itu bukan perang Harmagedon. Perang Harmagedon terjadi pada 

bagian yang ini (Paham? Baiklah) pada—ketika masa kesusahan besar 

berakhir. 

Sekarang, apakah hubungannya peperangan yang ini dengan 

perang Gog dan Magog? 
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Tidak ada. Yang satu adalah masa 1000 tahun ini, dan yang lainnya di 

akhir—akhir dari masa 1000 tahun. 

. . . seperti yang disebutkan di Meteri Keempat, apakah Gog 

akan—apakah Gog dan Magog akan dikumpulkan dari orang-

orang dari bumi yang baru? 

Setan dilepaskan dari penjaranya dan pergi untuk mengumpulkan 

semua orang, orang-orang jahat, untuk membawa mereka ke tempat ini, 

dan Allah menurunkan hujan api dan belerang dari langit, dan mereka 

dihanguskan (Paham?), dua peperangan sekaligus. 
344 38. Pertanyaan: Mengenai 68 juta orang yang dibunuh oleh 

gereja Katholik Roma, kapan masanya hal ini berlangsung di 

dalam sejarah, dan sampai berapa lama hal ini berlangsung? 

Ambillah buku karangan Smucker “Reformasi yang Gilang-gemilang,” 

saya rasa beberapa sarjana ini memiliki buku itu; dan itu adalah sejarah 

tentang gereja. Dan saat ini saya lupa di halaman berapa tentang hal itu, 

tetapi itu terjadi sejak masa—hal itu dihasilkan atau diberikan kepada 

gereja oleh Santo Agustinus dari Hippo, Afrika. Pada tahun 354 M, dan itu 

berakhir sampai tahun 1850, yaitu pembantaian di Irlandia. Anda paham? 

Jadi masa itu adalah—ialah dari tahun 33 M—atau 30 M—354, biar saya 

betulkan sekarang juga. Paham? Dari 3-5-4 M sampai—sampai 1-8-5-0 M, 

1850, menurut sejarah ada 68 juta orang Protestan yang dibunuh yang 

tercatat pada martirologi Roma atas ketidaksetujuan terhadap paus Roma. 

Itu adalah sejarah. Jika anda mau katakan bahwa itu salah, yah kalau 

begitu, mungkin George Washington tidak pernah ada di sini atau pun 

Lincoln (Anda tahu tidak satu pun dari kita yang hidup pada saat itu untuk 

menyaksikannya.); tetapi saya percaya bahwa mereka pernah ada di sini 

bagaimanapun juga. Saya melihat tanda-tandanya bahwa mereka pernah 

ada di sini. 
345 39. Saudara Branham, pasal 19—ayat 18: I Raja-Raja 19:18 “Tetapi 

Aku akan meninggalkan 7000 orang Israel—7000 orang di Israel 

yang tidak sujud menyembah—menyembah kepada Baal, dan 

setiap mulut yang—atau—atau menghasilkan . . . ? . . . setiap 

orang yang tidak mencium dia—yang mulutnya tidak mencium 

dia.” Tolong jelaskan hal ini kepada saya mengenai—mengenai 

700 orang. 

Jumlahnya adalah 7000 orang. Paham? Dan yang mencium Baal. 

Tidakkah anda tahu . . . Berapa banyak yang ada di sini yang dulunya 

adalah orang-orang Katholik? Tentu, paham? Anda mencium patung-

patung. Paham? Dan ingat, pada masa Babel dan Nebukadnezar ketika 

kerajaan bangsa Kafir tampil (Paham?), ketika kerajaan bangsa Kafir 
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muncul, kerajaan ini masuk dengan penyembahan kepada seorang 

manusia. 

346 Nebukadnezar membuat sebuah patung seorang manusia. Dan jika 

anda memiliki pikiran yang rohani . . . (Sekarang, dengarkan pewahyuan 

ini). Roh itu, manusia itu di mana dia membuat suatu pewahyuan—atau 

patung manusia yang dibuat oleh ilham Nebukadnezar itu adalah Daniel—

seorang manusia rohani yang disembah (Mengertikah itu?), karena dia 

menamai Daniel Belzar, bukankah begitu? Atau Beltsazar, yang adalah 

nama dewanya. Dan dia membuat sebuah patung dewa itu, yang adalah 

patung Daniel, dan Daniel menolak untuk sujud menyembah kepada 

patungnya sendiri. Daniel 1:7; 3:1-18 Paham, paham? Dan di sinilah itu terjadi 

lagi. Paham? 

Sekarang perhatikan. Kerajaan bangsa Kafir dimunculkan di zaman-

zaman Babel oleh Raja Nebukadnezar, seorang raja dari bangsa Kafir, 

menyatukan gereja dan negara dengan menempatkan sebuah patung 

kudus—sebuah patung seorang manusia kudus dan memaksa untuk 

menyembahnya. Kerajaan bangsa Kafir berakhir di kaki dengan sebuah 

tulisan di dinding oleh suatu kekuatan politik yang mempersatukan gereja 

dan negara untuk memaksa mencium patung-patung lagi (Anda paham?), 

hal yang sama: sebuah patung orang kudus. Tentu. 

347 40. Saudara Branham, ketika pengangkatan ini terjadi . . . 

Ketika pengangkatan terjadi, apakah anak-anak kecil yang tidak 

tahu membedakan mana yang benar dan mana yang salah akan 

masuk ke dalam pengangkatan? 

Jika nama-nama mereka ada pada Kitab itu. Ya. Itu benar. Paham? 

Baiklah. 

348 41. Saudara Branham, anda katakan tadi malam bahwa—ada 

700 orang yang diselamatkan—yang akan diselamatkan pada 

pemberitaan Elia. Anda maksudkan 700 orang . . . 

Yeah, itu benar. Tolong maafkan saya atas hal itu. Itu bagus 

(Paham?); saya salah mengucapkannya. 

349 42. Saudara Branham, apakah anda akan menafsirkan dari . . . 

Sesudah anda membuka . . . Saudara Branham, apakah (d-e-s-p-e-   

. . .) dispensasi (itu dia, maafkan saya)—apakah dispen—(Sekarang, itu 

bukan salah anda; itu saya. Paham?)—apakah dispensasi kasih 

karunia akan berakhir sesudah anda membuka Ketujuh Meterai? 

Saya harap tidak. Tidak, tidak, sahabat-sahabat, jangan simpan itu di 

dalam pikiran anda sekarang. Paham? Terus saja anda berjalan. Galilah 

kentang, dan pergilah ke gereja, dan teruskan saja. Andaikata itu 
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berlangsung pada pagi hari, anda didapati sedang mengerjakan dengan 

tepat apa yang memang seharusnya anda kerjakan. 

Jangan—jangan mulai . . . Lihat, ketika anda mulai berpikir demikian, 

maka anda membuat itu menjauh dari tujuan yang dimaksudkan. Anda 

mendapatkan pemikiran-pemikiran yang aneh, dan anda memiliki 

pendapat-pendapat anda sendiri tentang hal-hal itu. Jangan pakai 

pemikiran anda sendiri. Ketika anda duduk dan mendengarkan kaset-kaset 

itu, katakanlah, “Terima kasih, Tuhan, aku benar-benar mau berjalan lebih 

dekat lagi kepadaMu.” Paham, paham? Saya mau berjalan . . . Jangan 

berhenti bekerja dan berkata, “Saya akan jual semuanya.” 
351 Tempo hari ada seorang pria datang ke sini dari Carolina Utara, persis 

sebelum kami berangkat, dia berkata, “Glori bagi Allah. Bisakah anda 

beritahu saya di manakah orang hebat itu berada?” 

Dan saya berkata, “Tidak.” 

“Oh, ya, tuan,” katanya, “orang ini mempunyai . . .” Katanya, “Orang 

ini adalah presiden Auto Mission.” 

Saya katakan, “Apa?” 

Katanya, “ Auto Mission.” 

Saya katakan, “Saya tidak mengerti.” 

Dan dia berkata, “Oh,” katanya, “orang ini adalah presidennya.” 

Saya katakan, “Maukah anda menyebutkan siapa namanya?” 

Dia berkata, “Branham, saya yakin, ya seperti itulah namanya, Brown 

atau Branham.” 

Saya katakan, “Baiklah, nama saya adalah Branham.” 

Dia berkata, “Apakah anda presiden Auto Mission?” 

Saya katakan, “Bukan, tuan.” 

Dia berkata, “Baiklah, di manakah masa Milenium itu?” 

Saya katakan, “Saya tidak tahu.” 

Dia berkata, “Wah, anda adalah seorang . . . Anda—anda maksudkan 

itu—itu—itu—itu—itu sedang berlangsung di sini sekarang dan anda tidak 

mengetahuinya?” 

Dan saya berkata, “Tidak, tuan, saya tidak tahu.” 

Dan dia berkata, “Baiklah, glori bagi Allah,” dikatakan, “Saya 

mempunyai beberapa—beberapa teman yang datang, memberitahu saya,” 

dan katanya, “Saya berhenti bekerja”; padahal masih mengenakan pakaian 

kerjanya. Katanya, “Saudara, saya ingin masa Milenium itu.” 

Dan saya katakan, “Baiklah, saya—saya yakin anda hanya sedikit 
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bingung, bukankah begitu, saudara? 

Kira-kira pada saat itu sebuah mobil datang, sebuah taksi. Wanita itu 

berkata, “Tunggu, tunggu, tunggu.” Wanita itu datang, dia berkata, 

“Sekarang, anda akan berdoa bagi suami saya.” 

Saya katakan, “Ya, nyonya, apa—bagaimana keadaannya?” 

Wanita itu berkata, “Baiklah, saya mengerti anda harus menunggu 

sebulan untuk sebuah wawancara (Paham?), untuk didoakan.” 

Dan saya katakan, “Apa?” 

Dan wanita itu berkata, “Ya, tuan,” katanya, “tetapi saya sudah putus 

asa. Anda harus berdoa bagi suami saya.” 

Saya katakan, “Tentu, di mana dia berada? Bawalah dia.” 

Pria ini berdiri, memandang, katanya, “Apakah anda berdoa bagi orang 

yang sakit juga?” 

Saya katakan, “Ya, tuan.” 

Katanya, “Apa yang dilakukan . . . Anda katakan nama anda adalah 

Branham?” 

Saya katakan, . . . “Dan anda tidak tahu menahu tentang masa 

Milenium?” 

Saya katakan, “Baiklah, saya—saya . . . Tidak, saya tidak tahu.” Saya 

katakan, “Saya—saya tidak mengerti persisnya di dalam Alkitab.” 

Dia berkata, “Tidak, itu adalah sekarang juga. Orang-orang datang dari 

mana-mana.” 

Saya katakan, “Di manakah mereka berada?” 

Dia berkata, “Jeffersonville, Indiana, tepat di bawah jembatan itu.” 

Saya katakan, “Tuan, anda membuat saya bingung.” Dan saya 

katakan, “Saya tidak tahu apa pun mengenai hal itu.” Saya katakan, “Mari 

masuklah dan duduk. Mungkin kita bisa membahas hal ini.” Kami 

membahasnya. Paham? 

Jangan—jangan . . . Anda lihat, teman-teman, jangan anda pernah 

menginginkan sebuah pelayanan. (Anda tahu yang saya maksudkan. 

Paham?) Berbahagialah anda dengan keadaan anda yang sekarang ini. 

Anda—anda teruskan saja. 
366 43. Sesudah pengangkatan Mempelai, kapankah gereja harus 

melalui masa kesusahan besar untuk menghadapi penghakiman? 

(Gereja tidak menghadapi penghakiman.) Apakah itu sebelum atau 

sesudah masa Milenium? (Bagi gereja . . . Oh, maafkan saya; maafkan 

saya kepada yang menulis ini.) Kapankah gereja itu . . . Sesudah 
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pengangkatan Mempelai, kapankah gereja harus melalui masa 

kesusahan besar untuk berdiri di penghakiman? Apakah itu 

sesudah atau sebelum? 

Sesudah. Orang-orang lain yang tidak hidup selama 1000 tahun yang 

tidak ikut pergi dengan Mempelai Wanita. Lihat saja. 
367 44. Anda sudah seringkali mengatakan bahwa komunisme 

dibangkitkan oleh Allah untuk menjalankan maksudNya, seperti 

Raja Nebukadnezar. Sekarang di manakah komunisme akan cocok 

dengan gambar itu di mana akan—pada akhirnya—yang pada 

akhirnya ia akan menjalankan hal tersebut? Bagaimana ia 

berakhir? Banyak sarjana yang percaya bahwa kerajaan dari 

utara, Gog dan Magog yang disebutkan di dalam Kitab Suci, pergi 

melawan Israel di—di dalam . . . (Saya tidak bisa menangkap apakah 

maksud pertanyaan ini. Yeah. Yeah.) Saya yakin dari beberapa kaset 

yang diterima, dikatakan anda mengatakan bahwa komunisme 

pada akhirnya akan jatuh—bahwa—bahwa komunisme pada 

akhirnya akan menghancurkan faham Katholik atau Vatikan 

dengan sebuah ledakan. Apakah ini benar? 

Ya. Wahyu 16, anda temukan itu, dan Wahyu 18:8 dan 12. Jika orang 

itu ada di sini dan ingin mengambil lembaran kertas ini tentang itu, anda 

bisa melihatnya di situ. Yeah. Paham? “Celakalah, celakalah, kota yang 

besar itu . . . karena dalam satu jam ia akan menuju kepada akhir hidupnya.” 

Anda paham? Para pedagang dan semuanya yang ada di sini yang membeli 

dagangannya . . . Hal itu akan terjadi. Itu benar. Dan jangan . . . 

Hentikan saja . . . Lupakan saja tentang komunisme itu. Paham? Itu 

tidak lain di dunia ini yang hanyalah sekelompok orang yang tidak lain 

adalah orang-orang barbar yang—yang tidak saleh. Itu adalah sebuah 

sistem . . . Biarlah saya tunjukkan sesuatu kepada anda—hanya 

menunjukkan kepada anda betapa sederhananya ini. Wah, hanya ada 1% 

saja dari seluruh orang Rusia yang komunis. Mereka membutuhkan 

seorang utusan. Paham? 1% . . . Kemudian 99% dari mereka adalah tetap 

di pihak Kristen. 1%, sekarang, kok bisa 1% mengontrol yang 99%? Hal itu 

seharusnya menjelaskannya kepada anda tepat di situ. Jika Allah tidak 

mengizinkannya, wah—wah, mereka sudah lama dihempaskan sejak dulu. 

Paham, tentu. 
369 45. Saudara Branham, anda mengatakan bahwa Roma akan 

mengambilalih pemerintahan orang-orang Yahudi pada masa 3,5 

tahun yang terakhir. Hal itu akan . . . Masa 3,5 tahun yang 

pertama dari masa kesusahan besar atau akankah terjadi pada 

masa 3,5 tahun yang terakhir? Apakah itu benar? 
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Itu akan terjadi pada masa 3,5 tahun yang terakhir (Itu benar.), bukan 

yang pertama, sebab yang itu sudah lewat. (Ada satu lagi setelah yang ini.) 
370 46. Saudaraku yang terkasih, apakah Elia Maleakhi 4:5 akan 

pergi ke padang belantara seperti I Raja-raja 17 yang 

memberitahu kita sebagaimana Elia yang dulu? 

Baiklah, saya tidak mengatakan persisnya bahwa dia akan—bahwa dia 

akan pergi ke padang belantara, tetapi dia akan menjadi seperti ini (Anda 

paham?): Dia adalah Elisa dan Elia . . . Apakah anda memperhatikan, 

kebanyakan dari orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang suka 

menjauh; mereka—mereka menjauhkan diri dari orang-orang. Mereka 

sangat aneh. Mereka tidak terlalu banyak berhubungan dengan orang-

orang. 

Anda perhatikan bagaimana Elisa, dan Elia, dan Yohanes Pembaptis, 

dan itu sifat dari roh itu. Paham? Dan mereka tidak . . . Dia—dia . . . Saya 

percaya manusia itu adalah seorang pencinta padang belantara dan 

mungkin tinggal di padang belantara, hanya mengatakan bahwa dia akan 

menjadi seorang pertapa dan hidup di padang belantara, saya tidak tahu 

tentang itu. Kadang-kadang mereka begitu. Elisa tidak, tetapi Elia begitu. 

Dan kemudian, Yohanes, dia—dia hidup di padang belantara. 
372 Dan sulit mengatakan, nabi-nabi yang lainnya ini, ketika mereka keluar 

dari Yudea sana, saya tidak tahu di manakah mereka akan tinggal. Mereka 

mungkin berkemah di bukit di suatu tempat, atau . . . Tetapi apa yang 

akan mereka lakukan di masa-masa nubuatan mereka, saya—saya tidak 

tahu apakah yang akan mereka lakukan, tetapi anda . . . Apa yang saya 

coba untuk saya sampaikan adalah begini: Apakah—mereka—mereka 

apakah mereka—apakah mereka akan menjadi seorang—um—seorang . . . 

Mereka mencoba untuk menanyakan: “Apakah mereka akan menjadi 

penghuni padang belantara?” Wah, mereka pasti akan pergi ke British 

Columbia bagian utara untuk memperoleh cukup padang belantara untuk 

tinggal di sana, di suatu tempat. Anda paham? Jadi ia akan merupakan 

seseorang . . . Padang belantara sudah berkurang (Paham?); tidak banyak 

padang belantara yang tersisa. Paham? Jadi satu-satunya hal, mereka—

mereka akan merupakan seorang yang menyukai padang belantara 

(Paham?) dan mungkin lebih banyak tinggal di padang belantara, dan 

mereka akan merupakan—memiliki . . . Anda bisa memperhatikan sifat 

mereka yang tidak kompromi (Paham?), dan anda—anda akan 

mengetahuinya ketika ia datang. (Paham?) Anda akan melihatnya, jika 

anda—jika anda terjaga. 
374 Sekarang, ini satu pertanyaan, saya tidak tahu bagaimana 

menjawabnya. Dan saya ada pertanyaan yang lain lagi sebelum yang satu 
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ini, dan kemudian saya akan meminta mereka untuk menghentikan kaset 

itu sebentar. 

47. Jika Allah adalah satu kepribadian, kenapa, atau 

bagaimana Dia bisa berbicara dengan diriNya sendiri di atas 

Gunung Transfigurasi? Matius 17:1-5 

Baiklah, saya baru saja menjelaskan hal itu. Anda paham, paham?  

Saya mau menanyakan hal ini kepada anda. Saya akan . . . Ketika 

Yesus berdoa kepada Bapa. Anda paham? Saya percaya anda 

mendapatkan baptisan Roh Kudus, bukankah begitu, saudara? Kenapa 

anda tidak berdiri sebentar? Anda mengklaim memiliki baptisan Roh 

Kudus? [Saudara itu berkata, “Benar, tuan.”—Ed.] Saya juga. Kemudian 

apakah itu? Selanjutnya saya tidak mengklaim bahwa saya mempunyai—

saya mempunyai kuasa-kuasa di dalam diri saya untuk memaparkan 

misteri-misteri ini. Saya tidak mempunyai kuasa untuk menyembuhkan 

orang yang sakit. Itu adalah Allah. 

Saya percaya anda adalah seorang pelayan Tuhan. Jika saya tidak 

salah, anda berasal dari Arkansas. Baiklah. Sekarang, dan di dalam diri 

anda, anda sudah—adalah—adalah untuk memberitakan Injil. Biasanya 

anda dibesarkan di sebuah ladang dan yang semacam itu. Anda benar-

benar tidak mengetahui apa-apa tentang hal itu. Tetapi sesuatu masuk ke 

dalam diri anda untuk memberitakan Injil. Anda sama sekali tidak 

mengklaim bahwa itu merupakan diri anda sendiri. Itu adalah pribadi yang 

lain, yang disebut Roh Kudus. Apakah itu benar? Baiklah. 
377 Sekarang saya ingin bertanya kepada anda. Apakah . . . Bahwa Roh 

Kudus diam di dalam anda, apakah itu benar? Apakah anda berbicara 

kepada Dia? Berbicara kepada Dia? Berdoa kepada Dia? Baiklah, hanya itu 

saja yang ingin saya . . . Terima kasih banyak. Paham? Sekarang, apakah 

anda memahaminya? 

Saya mau menanyakan satu hal kepada anda: Bagaimana itu datang 

ketika Yesus di Yohanes 3, Dia berkata, “Ketika Anak manusia dinyatakan, 

yang saat ini berada di surga (Paham?)—sekarang ini berada di surga, 

akan datang ke bumi.” Paham? “Anak manusia yang saat ini berada di 

surga,” dan di sini Dia berdiri sedang berbicara kepada pribadi itu. 

Sekarang, anda jawab kepada saya yang satu itu. 

Yesus dan Bapa adalah Pribadi yang sama, sama seperti Roh Kudus 

yang ada di dalam diri saya. Anda sedang melihat saya berkhotbah, tetapi 

itu bukan saya. Itu bukanlah saya yang dapat mengucapkan sepatah kata 

pun yang bisa disampaikan, seperti yang anda tahu, seekor binatang; 

duduklah di sana dan pandanglah itu; dan bunuhlah binatang itu dan 

makanlah itu. Itu adalah kuasa menciptakan. Itu tidak terdapat di dalam 
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diri seorang manusia. 

380 Itu bukanlah saya yang dapat membuat seorang anak laki-laki yang 

terbaring di sini—para dokter menggendong anak itu di punggungnya, 

sedang menderita penyakit jantung pada malam ini, dan berkata, 

“Demikianlah perkataan William Branham . . .” Bukan. “DEMIKIANLAH 

FIRMAN TUHAN, itu disembuhkan.” Dan membawa anak itu ke dokter pada 

hari berikutnya dan semua penyakitnya sudah lenyap. 

Seorang anak dengan penyakit leukimia, sampai matanya menonjol 

keluar, dan menguning seluruhnya, dan perutnya . . . sampai mereka 

membawanya ke rumah sakit untuk memberinya darah dan seterusnya 

bahkan membawanya kemari; dan dalam waktu 5 menit, nangis minta 

hamburger, dan membawanya kembali ke dokter keesokan harinya dan 

bahkan tidak mendapati bekas penyakit itu. Itu adalah Demikianlah 

Perkataan William Branham? Itu adalah DEMIKIANLAH FIRMAN TUHAN. 

Namun Dia adalah seorang individu yang berbeda dengan saya, tetapi 

satu-satunya cara Dia diekspresikan adalah melalui saya. Paham? 

Begitulah bagaimana Yesus dan Bapa. Yesus berkata, “Bukan Aku yang 

melakukan pekerjaan-pekerjaan itu, melainkan BapaKu yang diam di dalam 

Aku.” Sekarang, Anak manusia akan naik ke surga, yang saat ini berada di 

surga sekarang. Paham? Apakah itu? Dia mahahadir karena Dia Allah. 

383 Sekarang, ini pertanyaan yang lain, saya ingin menyampaikan kata-

kata ini. 

Jelaskan apa yang anda bicarakan mengenai . . . [Kaset rekaman 

kosong—Ed.] 

[Sebuah nubuatan diberikan dari jemaat—Ed.] Terima kasih, Allah 

Bapa. Kami berterimakasih kepadamu atas RohMu yang hadir di sini. Dan 

kami diberitahu, Bapa, bahwa suatu kali ketika musuh datang dan Roh 

turun ke atas seseorang, dan bernubuat kepadanya, dan memberitahu dia. 

Itu menempatkan hal tersebut pada aturannya di mana mereka tahu 

bagaimana mengoperasikan dan mengalahkan si musuh, dan di mana 

menemukan musuh itu. 

384 Dan saya berterimakasih kepadamu, Bapa, bahwa Engkau tetap Allah 

yang sama di mana Engkau pernah ada; Engkau masih tetap sama. Kami 

berubah, dan zaman-zaman berubah, dan waktu-waktu berubah, dan juga 

orang-orang, tetapi Engkau tidak pernah berubah. Sistim-sistimMu adalah 

sama; kasih karuniaMu sama; perbuatan-perbuatanMu sama; karena 

semuanya itu mengagumkan, dan melampaui segala pengetahuan manusia 

untuk dapat mengerti. 

Jadi kami berterimakasih, Tuhan, di mana rahasia-rahasiaMu 
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disembunyikan di dalam hati hamba-hambaMu; dan kami begitu 

bergembira atas hal ini, Tuhan, dan kiranya kami tampil sebagai Cahaya-

cahaya yang bersinar ke—dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dan 

berusaha dengan kasih untuk—untuk membawa mereka yang lainnya 

masuk sehingga kami akan menjala setiap sudut kecil dan melemparkan 

jala untuk memastikan bahwa kami mendapatkan setiap ikan yang 

merupakan milikMu. Dan kemudian, “Anak Domba akan mengambil 

MempelaiNya, untuk berada selamanya di sisiNya.” Kami menantikan saat 

itu, melalui Nama Yesus Kristus. Amin. 
386 Berapa banyak yang sakit di sini, coba perlihatkan tangan anda. 

Baiklah, kelihatannya sekitar . . . Angkat tangan anda lagi. Kira-kira 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 40, 41, 42, 43, 44, 

45, 46, 47, kira-kira 47 orang. 

Baiklah, sudah jam 11:30. Kita dapat berdoa bagi yang sakit sekarang, 

menempatkan malam ini ke dalam—kepada . . . Maukah—maukah anda 

melakukan hal itu? Saya percaya pada saat ini akan menjadi waktu yang 

baik untuk melakukannya. Saya akan beritahu anda kenapa. Roh Kudus, 

berdiri tepat di sini, sedang mengurapi. 

Nah, sekarang kita sudah pindah ke dalam Roh (Paham?), dan anda 

melihat ada sesuatu, anda tahu ada sesuatu . . . Sesuatu yang hadir. 

Paham? Dan jika anda bisa sepenuhnya percaya, anda seharusnya percaya 

itu sekarang juga. Paham? Jika anda mau percaya sepenuhnya, 

sekaranglah saatnya. 
389 Sekarang, kami ingin supaya anda datang dengan tenang, dan biarlah 

mereka yang berada di gang sana, yang mengangkat tangan mereka, 

masuk ke gang ini, dan kemudian berjalan ke sini, dan kemudian kita akan 

mengambil gang demi gang dari—45 orang saja—45, 47 orang dari 

mereka. Itu tidak akan terlalu banyak. 

Saya akan meminta Saudara Neville jika dia bersedia datang ke sini 

bersama dengan saya, dan kita akan berdoa bagi mereka. Pertama-tama, 

mereka yang datang dari gang ini sekarang, berdiri saja sebentar sehingga 

kami dapat berdoa bagi anda yang ada di sini, dan menumpangkan tangan 

ke atas setiap orang. Sekarang, itu bagus. Hanya kepada setiap orang 

yang akan masuk ke antrian doa (Paham?), mereka yang akan masuk ke 

antrian doa. Paham? 

Nah, sekarang, lihat, untuk menghemat waktu sehingga kita dapat 

memastikan untuk menyelesaikannya, kita akan berdoa untuk anda 

sekarang. 
392 Lihatlah, sahabat-sahabat, sekarang biarlah saya menjelaskannya 

kepada anda. Yesus Kristus berkata begini: “Tanda-tanda ini akan 
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menyertai mereka yang percaya.” Markus 16:17 Sekarang perhatikan. Dia tidak 

pernah berkata, “Jika mereka berdoa bagi mereka.” “Jika mereka 

menumpangkan tangan mereka ke atas orang yang sakit, mereka akan 

sembuh.” Dan jika Allah dapat menyembuhkan kasus leukemia yang kronis, 

dan seorang gadis kecil yang tidak dapat memiliki iman bagi dirinya sendiri, 

dan membuat anak itu sembuh total . . . Jika Ia dapat menyembuhkan 

kasus yang berikutnya dari seorang anak laki-laki dan benar-benar 

menyembuhkan dia sampai para dokter pun tidak dapat menemukan 

demam rheumatik apa pun di dalam darahnya atau pun yang lainnya, apa 

yang dapat Dia perbuat kepada anda? Sekarang, anak-anak kecil itu, 

mereka tidak mengerti apakah doa itu. Saya hanya menumpangkan tangan 

ke atas mereka, dan mereka disembuhkan. Kita dapat memahaminya. 

393 Nah, sementara anda sekarang berdiri untuk berdoa. Bapa surgawi, 

dengan HadiratMu yang agung di sini, Roh Kudus yang agung, Seorang 

yang kami miliki gambarnya, Seorang yang kami baca di dalam Alkitab, Ia 

hadir tepat pada saat ini juga. Dia sedang menyatakan diriNya melalui 

daging manusia. 

Betapa kami telah melihat Dia tanpa sekali pun gagal selama bertahun-

tahun, untuk sanggup menyingkapkan pikiran-pikiran hati manusia, untuk 

menyingkapkan dosa yang telah mereka perbuat, memberitahukannya 

dengan tepat kepada mereka tentang apa yang sudah terjadi dan apa yang 

akan terjadi tanpa sekali pun gagal . . . Maka kami tahu bahwa Allah 

Abraham, Ishak, dan Israel masih tetap Allah di dalam Pribadi Yesus 

Kristus. 

Dan sekarang, oleh RohNya yang turun dari surga di bawah Darah 

yang tercurah di Kalvari, turun ke antara orang-orang untuk membuat 

diriNya dimanifestasikan di dalam manusia, persis sebelum dunia ini 

dibakar, Roh Kudus yang agung dinyatakan di dalam daging manusia, 

mereka orang-orang yang mulia yang telah menerima pendamaian Darah 

dan Roh Kudus masuk ke dalam diri mereka, Allah, yang dinyatakan di 

dalam daging manusia. 

396 Oleh karena itu, itu pasti bukan manusia, manusia hanyalah untuk 

menjalankan tindakan tersebut, seperti halnya baptisan atau yang lainnya, 

dengan sebuah penugasan bahwa “Tanda-tanda ini akan menyertai mereka 

yang percaya.” Dengan menumpangkan tangan ke atas orang yang sakit, 

Roh Kudus akan melihatnya bahwa mereka sembuh jika mereka mau 

percaya. 

Sekarang, Bapa, kami tahu bahwa hal-hal ini adalah benar. Orang-

orang ini berdiri, mereka akan berjalan melewati penumpangan tangan 

para pelayan Tuhan yang sudah menerima Roh Kudus ini, dan mereka 
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siap, Tuhan, untuk menumpangkan tangan ke atas orang yang sakit. Dan 

kami tahu, Bapa, bahwa jika orang-orang ini benar-benar mau percaya 

saja, kepada setiap Firman yang telah Engkau janjikan, itu pasti terjadi 

demikian . . . Dan itu tidak dapat terjadi tanpa iman, sebab adalah mustahil 

untuk menyenangkan Allah tanpa iman. Ibrani 11:6 Kami sungguh tidak dapat 

melakukannya. 

Dan sekarang, dengan iman yang percaya, dengan janji yang 

terbentang di hadapan kami, dengan Meterai-meterai Alkitab yang 

dibukakan kepada kami bahwa Allah memelihara FirmanNya, kiranya 

orang-orang yang mulia ini, yang sakit, Tuhan, dan perasaan saya kepada 

mereka sebagai seorang manusia di dalam tubuh yang fana ini sama 

seperti tubuh yang mereka miliki, dan sekarang, Roh Kudus yang sama 

yang diam di dalam kami, Tuhan, diam juga di dalam mereka; dan kami 

merasa terharu satu sama lain, dan tahu bahwa perjanjian yang baru di 

dalam Darah yang baru . . . Jika perjanjian yang lama saja menawarkan 

kesembuhan, maka betapa lebihnya lagi yang hendak ditawarkan oleh 

yang baru ini dan lebih baik lagi tentunya? Bapa, kiranya itu terjadi 

demikian supaya orang-orang ini tidak akan gagal, tetapi akan menerima 

kesembuhan mereka ketika mereka berjalan melewati tangan para 

hambaMu, melalui Nama Yesus Kristus. Amin. 

399 Nah, sekarang, kita akan . . . Sisi yang ini dipersilahkan duduk dulu 

sementara sisi yang ini lewat, dan kemudian sisi yang ini akan kembali dan 

sisi yang berikutnya . . . Sekarang, beberapa di antara anda saudara-

saudara yang ada di sini yang mau berdiri . . . Saya percaya anda adalah 

para pelayan Tuhan yang di sepanjang ini, anda semua yang di sepanjang 

ini. Di manakah Doktor . . . Saudara Ned? Apakah anda mau berada di 

dalam antrian doa, Saudara Ned? Baiklah, Saudara Ned. Baiklah. Segera 

sesudah anda didoakan, masuklah ke dalam barisan. 

Sekarang, biarlah mereka yang ada di sisi ini ke mari, duduklah 

sebentar, dan saya akan mengambil orang-orang yang dari sebelah sini, 

kemudian—kemudian kita akan turun dan mengambil antrian yang di gang 

bagian tengah dan menyuruh mereka kembali ke jalan ini, lalu mengambil 

gang yang ini dan menyuruh mereka kembali ke jalan ini, dan kita akan 

berdoa bagi setiap orang. 

Saya akan meminta Saudara Teddy . . . Di manakah dia? Baiklah, saya 

ingin anda memainkan lagu itu, “Tabib Agung Sekarang Ini Sudah Dekat.” 

Dan pianis, di mana pun mereka berada, iringilah dia jika anda mau. 

402 Dengarkan, anda ingat pada waktu lagu itu sedang mengalun dan 

seorang anak laki-laki dibawa ke atas podium? Gadis kecil Amish itu 

[Seorang gadis yang berasal dari kelompok Mennonite—Ed.] memainkan 
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“Tabib agung sekarang telah dekat.” Ia memiliki rambut yang panjang dan 

hitam—atau—atau—rambut pirang, tepatnya (seorang gadis Mennonite 

atau Amish), digulung di kepalanya, dan Roh Kudus menjamah anak laki-

laki ini hanya melalui penumpangan tangan (timpang di kakinya), dan dia 

melompat lepas dari tangan saya, dan berlari-lari di sepanjang podium. 

Ibunya bangkit berdiri dan tersungkur: seorang Mennonite, saya 

percaya, pada mulanya; dan Roh Allah menjamah gadis kecil Mennonite itu 

atau Amish ini, apa pun dia (ayahnya dan mereka duduk di sana dengan 

mengenakan pakaian sebagai orang-orang Mennonite atau apa pun itu), 

dan dia melompat dari piano dengan tangannya yang terangkat ke udara, 

dan rambutnya yang indah itu jatuh tergerai; dia nampak seperti seorang 

malaikat, mulai bernyanyi di dalam Roh. Dan ketika dia seperti itu, piano 

itu terus-menerus bermain, “Tabib yang besar sekarang telah dekat, 

simpati Yesus.” 

405 Setiap orang yang berdiri di sana, ribuan orang, memandangi tuts-tuts 

piano yang bergerak naik-turun sendiri, “Tabib yang besar sekarang telah 

dekat, simpati Yesus . . .” Orang-orang bangkit dari kursi rodanya, keluar 

dari tilam-tilam, tandu-tandu, pergi berjalan-jalan. Tuhan Yesus yang sama 

ada di sini pada pagi ini, sama seperti Dia yang sudah ada di dalam 

ruangan itu.  

Percaya saja sekarang. Mainkan lagu itu, jika anda mau: “Tabib yang 

Agung.” Sekarang, biarlah setiap orang berdoa. Biarlah mereka berjalan 

melewati ruangan itu, melalui jalan ini, dan menuju ke tempat duduk anda 

atau ke mana saja anda ingin pergi, sambil anda berjalan . . . Sudahkah 

anda yang di belakang sana mengerti dengan jelas? Baiklah, jadi anda 

dapat menuju kembali ke tempat duduk anda, kemudian kita akan berdiri. 

407 Sekarang dengarkan. Sementara orang-orang ini sedang didoakan, 

anda berdoa bagi mereka. Selanjutnya pada saat anda didoakan, mereka 

akan berdoa bagi anda. Sekarang, para hamba Tuhan yang ada di 

sepanjang sini, berdirilah. Saya ingin anda menumpangkan tangan ke atas 

orang-orang ini ketika mereka datang. 

Sekarang, setiap orang, tundukkan kepala, dan tetaplah tundukkan 

kepala anda, tetaplah berdoa; dan pada saat anda lewat, maka 

tumpangkan . . . tangan-tangan ditumpangkan ke atas anda, ingat, ini 

adalah janji Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia KitabNya, rahasia-

rahasia hati manusia. Dia adalah Allah yang akan meneguhkan hal itu, jika 

anda mau mempercayainya. Paham? Sekarang, setiap orang berdoa. 

Sekarang, anda saudara-saudara para pelayan Tuhan silahkan berdiri. 

Baiklah, mari tundukkan kepala kita. 
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Sekarang, Tuhan Yesus, ketika orang-orang ini datang, kiranya kuasa 

Allah yang Mahakuasa membangkitkan iman mereka dengan segera ketika 

mereka lewat, semuanya di dalam Nama Yesus. 

Sekarang, baiklah, mari antrian yang itu dimulai di jalan ini. Tanyalah 

kepada setiap orang, tumpangkan tangan ke atas mereka, anda para 

pelayan Tuhan, sementara mereka lewat. 
411 [Saudara Branham dan para hamba Tuhan berdoa bagi yang sakit—

Ed.] 

Di dalam Nama Tuhan Yesus . . . 

Saya tumpangkan tangan saya, di dalam Nama Tuhan Yesus, atas 

saudara saya. 

Di dalam Nama Tuhan Yesus, saya tumpangkan tangan saya . . . 

Tuhan, kabulkanlah itu kepada saudari saya, Rosella, di dalam Nama 

Yesus. 

Di dalam Nama Yesus Kristus . . . ? . . . 

Di dalam Nama Yesus Kristus, saya tumpangkan tangan . . .  

[Saudara Branham berbicara kepada seseorang—Ed.] (Tetaplah anda 

tinggal, perhatikan sampai antrian selesai.) 

Di dalam Nama Tuhan Yesus . . . 

Ingat, Dia rendah hati. Dengan rendah hati datanglah.  

[Perkataan-perkataan Saudara Branham tidak semuanya dapat 

dibedakan sementara berdoa bagi yang sakit—Ed.] 

Di dalam Nama Yesus Kristus . . . ? . . . 

Di dalam Nama Yesus Kristus, saya tumpangkan tangan saya . . . ? . . .  

Di dalam Nama Yesus Kristus, sembuhkanlah . . . ? . . . 

Di dalam Nama Yesus Kristus . . . ? . . . 

Di dalam Nama Yesus Kristus . . . ? . . . 

Di dalam Nama Yesus, terimalah kesembuhan anda. 

Di dalam Nama Yesus, terimalah kesembuhan anda. 

Di dalam Nama Yesus Kristus terimalah kesembuhan anda . . . ? . . .  

Di dalam Nama Yesus Kristus, sembuhlah. 

Tuhan, di dalam Nama Yesus Kristus, kiranya saudari kami ini 

disembuhkan. 

Di dalam Nama Yesus, kiranya anak ini disembuhkan. Glori bagi Allah. 

[Antrian doa terus berlanjut—Ed.] 
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414 [Kaset rekaman kosong. Saudara Billy Paul Branham melangkah 

menuju ke mikrofon dan mengarahkan orang-orang yang akan masuk ke 

antrian doa—Ed.] 

[Perkataan Saudara Branham tidak semuanya dapat dibedakan. Antrian 

doa terus berlanjut—Ed.] 

Kiranya permohonan ini dikabulkan, di dalam Nama Yesus. Tuhan 

memberkati anda. 

Terimalah kesembuhan anda, saudara, dari Yesus Kristus. 

Terimalah kesembuhan anda, Saudara Mitchell. 

Terimalah kesembuhan anda, saudara, dari Yesus Kristus. 

Terimalah kesembuhan anda, saudari, dari Yesus Kristus. 

Terimalah kesembuhan, saudari, dari Yesus Kristus. 

Terimalah kesembuhan anda dari Yesus Kristus. 

Terimalah kesembuhan anda, saudari, dari Yesus Kristus. 

Terimalah kesembuhan anda, saudara, dari Yesus Kristus. 

Terimalah kesembuhan anda, saudari, dari Yesus Kristus. 

Terimalah kesembuhan anda, saudari, dari Yesus Kristus. 

Terimalah kesembuhan anda, saudari, dari Yesus Kristus. 

Terimalah kesembuhan anda, saudara, dari Yesus Kristus. 

Terimalah kesembuhan anda, saudara, dari Yesus Kristus. 

Terimalah kesembuhan anda, saudara, dari Yesus Kristus. 

Terimalah kesembuhan anda, saudari, dari Yesus Kristus. 

Terimalah kesembuhan anda, saudari, dari Yesus Kristus. 

Terimalah kesembuhan anda, saudaraku, dari Yesus Kristus. 

Terimalah kesembuhan anda, saudari, dari Yesus Kristus. 

Terimalah kesembuhan anda, saudari, dari Yesus Kristus. 

Terimalah kesembuhan anda dari Yesus Kristus. 

Terimalah kesembuhan anda, saudara, dari Yesus Kristus. 

Terimalah kesembuhan anda, saudara, dari Yesus Kristus. 

Terimalah kesembuhan anda, saudara, dari Yesus Kristus. 

Terimalah kesembuhan. 

Terimalah kesembuhan, saudari, dari Yesus Kristus. 

Terimalah kesembuhan, saudari. 

Terimalah kesembuhan anda, saudari, dari Yesus Kristus. 
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Terimalah kesembuhan anda, saudara, dari Yesus Kristus. 

Terimalah kesembuhan anda, saudariku. 

Terimalah kesembuhan, saudara. 

Terimalah kesembuhan anda, saudari . . . ? . . . 

Terimalah kesembuhan anda, saudari . . . ? . . . 

Terimalah kesembuhan anda, saudara. 

Terimalah kesembuhan anda. 

Terimalah kesembuhan anda, saudara . . . ? . . . 

Terimalah kesembuhan anda, saudari . . . ? . . .  

Terimalah kesembuhan anda dari Yesus Kristus. 

Terimalah kesembuhan anda. 

Terimalah kesembuhan, saudari . . . ? . . ., dari Yesus Kristus. 

Terimalah kesembuhan. 

Terimalah kesembuhan . . . ? . . . 

Terimalah kesembuhan anda, saudaraku, dari Yesus Kristus. 

Terimalah kesembuhan. 

Terimalah kesembuhan, saudari . . . ? . . . 

Terimalah kesembuhan, di dalam Nama Yesus Kristus. 

Terimalah kesembuhan, di dalam Nama Yesus. Amin. 

Terimalah kesembuhan. 

Terimalah kesembuhan. 

Terimalah kesembuhan anda. 

Terimalah kesembuhan anda. 

Terimalah kesembuhan anda dari Yesus Kristus. 
416 [Saudara Billy Paul Branham melangkah menuju ke mikrofon dan 

berkata, “Adakah yang lain yang ingin masuk ke antrian doa? Maukah anda 

masuk, silakan. Jika ada yang lainnya yang ingin masuk ke antrian doa, 

maukah anda masuk, silahkan.”—Ed.] 

Terimalah kesembuhan anda, saudaraku, dari Yesus Kristus. 

Terimalah kesembuhan anda, saudari, dari Yesus Kristus. 

Terimalah kesembuhan anda, saudara, dari Yesus Kristus. 

Terimalah kesembuhan anda, Sister Wood, dari tangan Yesus Kristus. 

Terimalah kesembuhan anda . . . ? . . .  

Terimalah kesembuhan . . . ? . . . di dalam Nama Yesus Kristus. 
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Terimalah kesembuhan, Sister Roberson, oleh tangan Yesus Kristus. 

Terimalah kesembuhan, saudaraku, oleh tangan Yesus Kristus. 

Terimalah kesembuhan, Saudari Neville dari tangan Yesus Kristus. 

Di dalam Nama Yesus Kristus, terimalah kesembuhan anda. 

Sembuhkanlah dia, di dalam Nama Yesus Kristus. 

Terimalah kesembuhan, Saudari . . . ? . . . 

Terimalah kesembuhan anda, nak, dari Yesus Kristus. 

Terimalah kesembuhan anda, saudari, dari Yesus Kristus. 

Terimalah kesembuhan anda, saudara, dari Yesus Kristus. 

Saudara Weerts, terimalah kesembuhan anda, saudara, dari Yesus 

Kristus. 

Saudari, terimalah kesembuhan anda dari Yesus Kristus 

Terimalah kesembuhan anda, Saudara . . . ? . . . 

Saudara, dengan Nama Yesus Kristus, terimalah . . . ? . . . 

Di dalam Nama Yesus Kristus . . . ? . . . 

Di dalam Nama Yesus Kristus Tuhan kita, terimalah kesembuhan anda. 

Di dalam Nama Yesus Kristus, terimalah kesembuhan anda, saudaraku. 

Di dalam Nama Yesus Kristus . . . ? . . . 

Di dalam Nama Yesus Kristus, terimalah kesembuhan anda, saudari. 

Di dalam Nama Yesus Kristus . . . ? . . .  
419 [Saudara Billy Paul Branham melangkah menuju ke mikrofon dan 

berkata, “Apakah hanya ini yang ingin didoakan sekarang?”—Ed.] 

[Saudara Lee Vayle berbicara kepada Saudara Branham—Ed.] 

Kiranya tangan Tuhan Yesus mengabulkannya bagi anda, Saudara 

Vayle, permohonan ini bagi seseorang yang anda kasihi, di dalam Nama 

Yesus. 

[Saudara Billy Paul Branham berbicara kepada Saudara Branham—Ed.] 

Billy Paul, sebanyak kartu yang telah kamu bagikan, sekarang terimalah 

kesembuhan kalian, di dalam Nama Yesus Kristus. 

Sang Tabib yang agung sekarang telah dekat, 

Simpati Yesus, 

Ia berkata hati yang hancur menjadi sukacita, 

Oh, dengarkanlah suara Yesus. 

Semuanya bersama-sama. 

Nama yang termanis di dalam nyanyian para serafim, 
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Nama yang termanis pada lidah yang fana, 

Nyanyian termanis yang pernah dinyanyikan, 

Tuhan, ke atas pasangan suami isteri yang datang ke sini, di dalam 

dunia, seorang dari . . . ? . . . Kiranya mereka menerima permohonan 

mereka, Tuhan di dalam Nama Yesus Kristus. 

. . . ? . . . Yesus Kristus, kiranya orang yang ada di dalam pikiran 

saudari kami pada saat ini juga, kiranya kuasa Allah pergi bersama dengan 

permohonan itu. Kiranya ia dibebaskan. Kabulkanlah itu, Tuhan. Amin. 

Tuhan Allah, di dalam Nama Yesus, kabulkanlah permohonan orang ini. 

Saya berdoa bagi dia, Tuhan dengan doa saya. Amin. 
425 Oh, tidakkah ini mengagumkan. Saya percaya bahwa jika setiap orang 

yang datang ke sini pada pagi ini, di bawah pengurapan yang besar ini, 

saya—saya percaya jika anda mau percaya saja . . . Sekarang, janganlah 

memandang kepada suatu hal yang besar. Ingat saja hal yang sederhana 

dengan percaya pada apa yang sudah Dia janjikan. 

Sekarang, marilah semuanya bersama-sama mengatakannya. Kami 

[Jemaat berkata, “Kami”—Ed.] tidak memandang [“tidak memandang”—

Ed.] kepada hal yang besar. [“kepada hal yang besar.”—Ed.] Tetapi di 

dalam Nama Yesus [“Tetapi di dalam Nama Yesus,”—Ed.], kami menerima 

janjiNya. [“kami menerima janjiNya.”—Ed.] Hal itu menjawabnya. Hal itu 

menyelesaikannya . . . ? . . . [Jemaat bersukacita—Ed.] Amin. 
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