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Jeffersonville, IN, Amerika Serikat

1 (1)  Mari  kita  tetap  berdiri  sejenak,  sementara  kita  menundukkan  hati  kita  di
hadapan Tuhan.

Bapa kami yang di  Surga, kami sungguh bersyukur atas keistimewaan dengan
berada di sini pada hari ini, berkumpul bersama di dalam Nama Tuhan Yesus. Kami
berdoa kiranya Engkau mengampuni dosa-dosa kami, sebagaimana kami berada di sini
untuk mengarahkan perhatian kami kepada hal-hal yang kekal dan Kehidupan yang
berada di luar jangkauan yang fana ini. Sekarang, kami berdoa kiranya Engkau mau
memberikan petunjukMu kepada kami, tentang bagaimana kami harus berbelok, apa
yang harus kami lakukan di masa yang akan datang, dan bahkan di saat yang sekarang
ini, untuk meraih tempat yang . . . sudah dijanjikan itu kepada kami.

Terdapat banyak orang yang sakit dan yang membutuhkan di bumi ini, dan mereka
belum menyelesaikan perjalanan mereka. Dan musuh besar kami, bukan hanya musuh
kami, melainkan musuhMu juga, sudah datang untuk menyerang mereka dan untuk—
dan untuk menghentikan hidup mereka dan untuk mengirim mereka ke sebuah kuburan
prematur [Terjadi sebelum waktunya—Ed.]. Dan kami meminta mereka pada hari ini,
kiranya Engkau dan rahmatMu dan kasih karuniaMu, Tuhan, akan memperpanjang hari-
hari mereka kepada waktu yang disediakan.

2 (4)  Di  atas  podium  dan  mimbar  ini  terdapat  saputangan-saputangan  dan
bungkusan-bungkusan. Dan di luar aula dan di sekitar tempat ini adalah mereka yang
berbaring di  atas tilam-tilam, memakai  kruk-kruk,  yang sakit  dan yang menderita,
berdiri  di  antara hadirin,  dengan hampir  tidak memiliki  cukup kekuatan untuk bisa
berdiri.

Oh, Allah yang kekal, Seorang yang diberkati, kiranya Engkau mendengarkan doa
kami pada pagi ini melalui Darah Tuhan Yesus; tidak memandang kejahatan kami, tetapi
mengetahui bahwa Dia berdiri di tempat kami, dan Dia adalah Seorang yang sedang
mewakili kami bagi doa ini. Kiranya tiap-tiap orang disembuhkan bagi kemuliaanMu,
Tuhan.

Berkatilah saputangan-saputangan ini. Ketika mereka ditaruh ke atas orang-orang
yang sakit maka mereka menjadi sembuh.

Dan sekarang, Bapa, sampai kami menantikan bagi kebaktian kesembuhan yang
besar itu kami percaya akan mengikuti,  bukalah bagi kami jalan Kehidupan, Tuhan,
supaya kami tahu melalui FirmanMu apa yang seharusnya kami lakukan. Sebab kami
memohonnya di dalam Nama Yesus. Amin.

3 (8) Ini selalu dianggap sebagai salah satu dari keistimewaan yang paling besar
adalah berada di dalam rumah Allah dan berbicara kepada umatNya. Dan sekarang,
saya tahu di sini sangat padat, dan saya mempunyai sebuah pelajaran yang sangat
panjang. Jadi saya . . . Saya—saya percaya bahwa anda akan merasa nyaman, sebisa
mungkin yang dapat anda lakukan, sampai kita menyelesaikan Pesan ini.

4 (9) Nah, hawanya panas, tetapi  kita bersyukur atas AC/pendingin ruangan ini.
Tetapi dengan jumlah orang yang sebesar ini maka tidak akan ada AC yang sanggup
untuk  mendinginkannya,  paham,  karena  tubuh  anda  sendiri  adalah  sebuah  unit
generator  dengan  panas  kira-kira  sebesar  98  derajat,  dan  tak  henti-hentinya
mengeluarkan hawa panas, dan duduk berdekatan. Tetapi saya—saya percaya bahwa
Allah akan membuat anda benar-benar merasa senyaman mungkin.
5 (10) Dan ketika kita dibuat untuk berkumpul seperti ini, saya—saya pasti tidak
akan menyuruh anda datang kemari dengan tanpa maksud apa pun jika saya pikir itu
tidak berguna untuk menolong anda, jika tadinya saya tidak berpikir bahwa itu akan
dilakukan untuk kebaikan anda, dan bahwa anda akan diuntungkan olehnya, dengan
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datang. Dan kemudian, mengetahui juga bahwa kita tidak perlu terlalu lama lagi untuk
melakukan hal ini, bahwa kita—kita sedang menuju ke saat-saat penutupan, dan saya—
saya ingin membuat setiap waktu dapat saya hitung bagi KerajaanNya. Dan sekarang,
saya percaya bahwa Tuhan Allah akan memberkati kita sebagaimana kita berkumpul.

6 (11) Dan saya ingin memuji anda di mana kemarin saya pergi ke tempat-tempat
yang lain,  menjenguk beberapa orang yang sakit  dan yang menderita  yang ada di
motel-motel,  dan saya harus bertemu dengan beberapa manajer-manajer  itu pada
minggu ini,  beberapa  tempat-tempat  makan.  Seperti,  saya  harus  pergi  ke  Rumah
Peternakan pada minggu ini, yang ada di sini, dan manajer itu menjabat tangan saya
ketika kami mulai keluar. Dan dia berkata, dia memanggil saya, “Saudara Branham.”
Saya heran bagaimana dia kenal saya. Dan dia berkata . . .

Saya bertanya, “Apakah anda manajernya?”

Katanya, “Saya adalah pemiliknya.” Jadi kemudian dia berkata, “Yah, orang-orang
anda datang kemari untuk makan dari sana.” Katanya, “Mereka . . .”

Dan saya katakan, “Baiklah, saya rasa mereka sudah membuat tempat anda penuh
sesak.”

Dia berkata, “Tuan, itu adalah salah satu dari kumpulan orang-orang yang paling
menyenangkan  yang  pernah  saya  lihat.”  Dia  katakan,  “Mereka  benar-benar
menyenangkan.”

7 (14) Kemarin saya pergi ke sebuah motel, untuk menemui seorang wanita di mana
saya ingin berbicara dengannya, ayah dan ibunya hadir di situ, dan saya harus menemui
manajer itu untuk mengetahui di mana mot- . . . kamar di mana mereka berada.

Dia katakan, “Dan andakah Saudara Branham?” Itu di Oaks [pepohonan Ek] sana.

Dan saya katakan, “Benar, tuan.”

Dia  berkata,  “Saya  ingin  menjabat  tangan  anda.”  Dia  berkata  .  .  .  Dia
memperkenalkan  saya  kepada  isterinya,  sepasang  suami  isteri  yang  baik.  Mereka
mengatakan, “Setiap orang yang ada di motel ini menghadiri kebaktian-kebaktian anda.
Kami menyediakannya untuk mereka.” Dan berkata, “Semua pelanggan kami yang lain
kami tolak.”

Dan saya katakan, “Yah, saya berterima kasih untuk hal itu.”

Dia berkata, “Saudara Branham, itu salah satu kumpulan orang-orang yang paling
menyenangkan yang pernah saya lihat yang datang kemari, yang menghadiri pertemuan
anda itu.

8 (18) Tadi malam saya pergi ke seorang teman, Tuan Becker di sini, dan saya selalu
suka dengan roti sandwich-nya. Dia seorang . . . Dia, saya kenal dia sejak saya masih
anak-anak; sudah lama mengenal dia. Ada sepasang suami-isteri duduk di sana dari
tempat lama itu, di Hotel Riverside sana. Jadi mereka . . . Tuan Becker berkata, “Billy?”

Saya katakan, “Apa itu, Homer?” Kami sudah saling kenal sangat baik.

Dia katakan, “Saya memberi makan semua orang-orangmu di sana.”

200 orang atau yang seperti itu tiap hari Minggu makan di Blue Boar. Dan ke mana
saja saya pergi saya mendengar pujian tentang betapa menyenangkannya kalian.

Orang ini berkata, “Di Riverview sana,” katanya, “semua tempat itu diambil oleh
orang-orang yang menghadiri  pertemuan.” Katanya, “Ada ratusan orang yang tidak
akan mendapatkan tempat.”

9 (22) Jadi dengan begitu, bagi saya kalian semua adalah garam dunia. Saya—saya
sangat bersyukur demi mengetahui bahwa saya mendapatkan keistimewaan dengan
berkhotbah kepada orang-orang yang bahkan orang-orang berdosa dan orang-orang . .
. Saya tidak mengatakan bahwa orang-orang ini berdosa, tetapi yang saya maksudkan
orang-orang yang berbisnis itu dan sebagainya, yang dapat berkata bahwa kalian adalah
orang-orang yang menyenangkan, dan mereka menghargai anda di dalam bisnis-bisnis
mereka, di sekitar tempat-tempat mereka. Anda tahu, itu sedang menggarami. Saya
menghargai hal itu, tingkah-laku kalian, cara kalian mengurus hal-hal ini.

Saya sudah selalu katakan, “Jika seorang masuk dan tidak, tidak mempunyai uang
untuk membayar tagihannya, panggil  saja saya.” Paham? Saya katakan, “Kita akan
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lakukan sesuatu untuk itu.” Dan saya katakan, “Selalu beri  makan mereka, apakah
mereka punya uang atau tidak.” Lihat, apa pun bisa dilakukan.

Saya merasa kalian adalah anak-anak saya. Kalian—kalian adalah bintang-bintang
yang saya . . . Andaikata nanti saya pernah memiliki yang satu itu, maka kalian akan
menjadi permata itu, bagian yang bersinar lebih terang pada mahkota pelayanan saya.
Ketika itu dimahkotai anda akan menjadi batu permata itu.

10 (25) Dan saya sudah memberitahu anda di waktu-waktu yang lalu tentang Ketujuh
Meterai, Zaman-zaman Gereja, dan hal-hal yang—yang sudah terjadi.

Dan sekarang, pagi ini, saya mempunyai sebuah subyek yang sangat penting. Bagi
saya ini adalah subyek yang sangat memberikan berkat. Saya berharap ini juga anda
rasakan. Seandainya saja saya dapat menyampaikannya dengan ilham seperti  saya
menerimanya, itu akan mengagumkan, tetapi itu terserah Tuhan untuk melakukan hal
itu.

11 (27) Saya sudah memberitahu anda tentang di mana dan apa yang sedang terjadi,
dan kita melihat semua hal ini sudah berlangsung.

Sekarang,  pagi  ini  saya  berbicara  tentang:  Rumah Masa Depan Mempelai  Pria
Surga dan Mempelai Wanita Bumi,  di  mana mereka akan tinggal.  Dan saya percaya
bahwa oleh kasih karunia Allah maka kita semua adalah bagian dari ekonomi agungnya
Allah.

12 (29) Dan sekarang, saya—saya percaya bahwa anda mau bersabar dengan saya.
Ambil Alkitab anda, pensil-pensil anda, atau apa saja yang dapat anda lakukan untuk
membaca bersama-sama dengan saya, sebab saya akan mengarahkan ke banyak ayat
Firman, mencoba untuk menyelesaikan tepat pada waktunya supaya ada cukup waktu
untuk berdoa bagi yang sakit. Dan saya menjanjikan itu. Kami sudah berdoa bagi orang
yang terakhir beberapa saat yang lalu di kamar-kamar dan sekitarnya bagi orang-orang
yang hampir tidak berdaya dan putus asa.

Dan dengan kehendak Tuhan, barangkali saya akan mengadakan kebaktian lain
yang ke-16, mungkin berdoa saja bagi yang sakit.

13 (31)  Memulai  liburan  saya  saat  ini.  Sejak  Januari  lalu  saya  sudah melakukan
perjalanan, dan saya kembali ke sini. Saya akan pergi. Paginya saya akan mengantar
keluarga saya ke Tucson, dan kemudian saya akan kembali  lagi  untuk meluangkan
waktu di sini di Kentucky bersama dengan beberapa teman saya, berburu, dan berburu
tupai, selama beberapa minggu atau mungkin 7, 8, 10 hari, entahlah, jikalau Tuhan
tidak memimpin saya ke suatu tempat yang lain. Saya tidak pernah tahu ke mana kami
akan pergi; kami tidak pernah tahu hal itu karena itu ada di tangan Allah, Allah saja.

14 (32) Sekarang, bagi subyek yang besar ini, kita—kita . . . Saya rasa, jika saya
hendak meluangkan waktu saya mengenai hal ini, sebab anda harus mengemukakan di
dalam banyak hal, itu akan membutuhkan waktu berminggu-minggu. Tetapi saya sudah
menuliskan beberapa ayat Firman, beberapa catatan, hanya menyentuh yang penting-
penting saja sehingga anda akan mempelajarinya.

Segera nanti, mungkin, dengan kehendak Tuhan, dalam bulan Oktober, saya tidak
tahu kapan, tetapi kapan saja Dia akan menyediakan, saya mau mengadakan selama
beberapa  hari,  kebaktian  yang  terus-menerus  mengenai  Wahyu  pasal  12  untuk
mengikatkan dengan yang ini. Oh, saya percaya itu akan menjadi suatu yang besar. Itu
akan menjadikan suatu yang besar untuk melihat bagaimana Dia melakukan.

15 (34) Kemudian, kita berkumpul bersama sekarang, saya katakan tadi malam, saya
katakan, “Anda tahu, ketika saya .  .  .”  Pagi  itu,  seperti  biasanya setiap pagi,  saya
berpikir, “Ketika nanti saya ada di sini saya akan mengenali setiap teman-teman saya
yang ada di sana.” Sekarang, bagaimana saya akan melakukannya?

Berada bersama saya di sini, seperti halnya teman baik saya ini, Dr. Lee Vayle,
duduk di belakang sini, isterinya yang terkasih dan putrinya. Dan Saudara Roy Border,
dan,  saya berpikir,  Saudara Rudell,  Saudara Beeler,  Saudara Palmer,  dan Saudara
Jackson. Dan, oh, bukan main, . . . Saudara-saudara yang terkasih itu yang berasal dari
berbagai tempat! Saudara Anthony Milano, dan, oh, ke mana saja anda memandang,
anda  melihat  seorang  saudara  yang  lain!  Dari  Arkansas  sana,  saya  tidak  dapat
mengingat nama mereka; Saudara John, Saudara Earl Martin, dan Saudara Blair. Dan
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oh, itu betul-betul . . . anda . . . Betul-betul tak ada habis-habisnya, anda lihat. Saya
sangat senang mempunyai sebuah kelompok seperti itu yang berkumpul di sekeliling
saya ketika saya sedang mengajarkan Firman Allah, manusia yang saya rasa adalah
orang-orang yang berani, manusia Allah yang sejati.

16 (36) Saya berterima kasih kepada tabernakel kecil ini. Saya bersyukur atas kelima
pintunya yang dibuka bagi umum. Tiap-tiap pintu . . . Kita mempunyai empat diaken di
sini,  orang-orang  yang  dipenuhi  Roh,  empat  orang  pengawas,  orang-orang  yang
dipenuhi Roh. Dua orang di setiap pintu. Dan sudah memiliki sebuah pintu ganda di
depan bagi dua orang pastor, gembala-gembala.

Kami senang mendapati anda. Terima kasih kepada Tuhan untuk hal ini. Kiranya
Dia memberkati anda.

17 (38) Sekarang, kita ingin berdiri sejenak sementara kita membaca dari II Petrus,
pasal 3 dan juga dari Kitab Wahyu 21.

Sementara  kita  berdiri,  oh,  Tuhan,  penuhilah  hati  kami  dengan  kegembiraan
karena pembacaan FirmanMu, tahu bahwa Yesus sudah mengatakan hal itu, “Langit dan
bumi akan berlalu, tetapi FirmanKu tidak akan pernah gagal.” Mengetahui lagi bahwa
Dia mengatakan, “Seluruh Kitab Suci harus digenapi.” Dan sementara kami membaca
ini, kiranya kami mempunyai pengertian dari Engkau tentang zaman yang kami hidupi
ini. Kami memohonnya di dalam Nama Yesus, Penulis Kitab ini. Amin.
18 (40) II Petrus 3.

Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua, yang kutulis
kepadamu.  Di  dalam  kedua  surat  itu  aku  berusaha  menghidupkan
pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan,

Supaya kamu mengingat  akan perkataan yang dahulu telah diucapkan
oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan Juruselamat
yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu.

Yang terutama harus kamu ketahui ialah, bahwa pada hari-hari  zaman
akhir  akan  tampil  pengejek-pengejek  dengan  ejekan-ejekannya,  yaitu
orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya.

Kata mereka: “Di manakah janji tentang kedatanganNya itu? . . . (Jika itu
tidak berhadapan dengan wanita kafir ini!) . . . Dan sejak bapa-bapa leluhur
kita  meninggal,  segala  sesuatu  tetap  seperti  semula,  pada waktu  dunia
diciptakan.”

Mereka sengaja tidak mau tahu, bahwa oleh Firman Allah langit telah ada
sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air,

Dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh
air  bah.

Tetapi oleh Firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari
api  dan  disimpan  untuk  hari  penghakiman dan  kebinasaan  orang-orang
fasik.

Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh
kamu lupakan, yaitu, bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti seribu
tahun dan seribu tahun sama seperti satu hari.

Tuhan  tidak  lalai  menepati  janjiNya,  sekalipun  ada  orang  yang
menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia
menghendaki  supaya jangan ada yang binasa,  melainkan supaya semua
orang berbalik dan bertobat.

Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri pada waktu malam; di . . . di
mana langit (dan bumi, dengan suatu suara yang dahsyat . . .) akan lenyap
dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam
nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap.

Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan
salehnya kamu harus hidup.

Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari  Allah.
Pada hari  itu  langit  akan binasa  dalam api  dan unsur-unsur  dunia  akan
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hancur karena nyalanya.

Tetapi sesuai dengan janjiNya, kita menantikan langit yang baru dan bumi
yang baru, di mana terdapat kebenaran.

Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya
ini, kamu harus berusaha dengan sungguh-sungguh supaya kamu (mungkin
tidak didapati) . . . kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapanNya.

Anggaplah kesabaran Tuhan kita itu adalah keselamatan, seperti juga . . .
Paulus . .  .  saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut
hikmat yang dikaruniakan kepadanya.

Hal itu . . . dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang
perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu . . . ada hal-hal yang sukar
difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak
teguh imannya, . . . (bergulat) . . . memutarbalikkannya menjadi kebinasaan
mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan
yang lain.

Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal
ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke
dalam kesesatan  orang-orang  yang  tidak  mengenal  hukum,  dan  jangan
kehilangan peganganmu yang teguh.

Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia . . . dan dalam pengenalan akan
Tuhan dan Juruselamat kita, Yesus Kristus. BagiNya kemuliaan, sekarang,
dan sampai selama-lamanya. Amin.

19 (41) Sekarang, di Wahyu Kristus, pasal 21, saya bacakan Perkataan ini.

Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang
pertama dan bumi yang pertama telah lenyap, dan laut pun tidak ada lagi.

Dan aku, Yohanes, melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun
dari Surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang
berdandan untuk suaminya.

Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, “Lihatlah,
kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan Ia akan diam bersama-sama
dengan mereka. Mereka akan menjadi umatNya dan Ia akan menjadi Allah
mereka.

Dan Ia akan menghapus segala air  mata dari  mata mereka,  dan maut
tidak ada lagi; tidak akan ada lagi  perkabungan, atau ratap tangis,  atau
dukacita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah lenyap.“

Ia  yang  duduk  di  atas  takhta  itu  berkata:  “Lihatlah,  Aku  menjadikan
segala  sesuatu  baru!”  Dan  FirmanNya:  “Tuliskanlah,  karena  segala
perkataan ini adalah tepat dan benar.”

FirmanNya lagi kepadaku: “Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan
Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan Kuberi minum
dengan cuma-cuma dair mata air kehidupan.

Barangsiapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan Aku akan
menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakKu.

Mari kita berdoa lagi.

20 (42) Tuhan Yesus, dengan sebuah janji yang seperti itu dan perkataan yang keras
sebagaimana yang sudah diberikan oleh Yesus sendiri dan rasul itu mengenai masa yang
sedang kami hampiri, berikan kami, O Tuhan, petunjukMu, supaya kami tahu bagaimana
menghampirinya dengan cara yang benar, karena itu sedang datang, kami tahu. Kitab-
kitab  Suci  harus  digenapkan.  Dan  demikianlah  itu.  Dan  sekarang,  Tuhan,  kami
memohon rahmatMu lagi atas kami semua ketika kami mempelajari FirmanMu. Sertailah
kami dan bentangkan Itu kepada kami, Tuhan, sebab kami memintanya di dalam Nama
Yesus. Amin.

Silahkan duduk.

21 (43)  Sekarang,  saya  bertanya-tanya  apakah  ada  cara  yang  barangkali  dapat
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dilakukan supaya mereka bisa mematikan lampu-lampu dari  auditorium utama dan
biarkan saja yang menyala yang di atas podium ini, yang barangkali akan menjadi lebih
bagus, dan mengurangi sebagian arus. Kita hampir menghanguskan sebuah trafo malam
yang  lalu.  Dan  apakah  petugas  mau  melakukan  itu  untuk  kami,  kami  akan
menghargainya, matikan saja lampu-lampu yang di bawah, di auditorium utama. Dan
selanjutnya saya berpikir anda akan mendapatkan ruang yang banyak untuk melihat
dan untuk menulis.

22 (44)  Sekarang,  subyek  saya,  mengumumkannya  lagi,  bahwa  kita  sedang
menghampiri subyek tentang: Rumah Masa Depan Mempelai Pria Surga dan Mempelai
Wanita Bumi.

Sekarang, seperti yang sudah . . . Saya akan lakukan saja hal ini. Hawanya terlalu
panas  di  atas  di  sini,  paham.  [Saudara  Branham membuka jasnya—Ed.]  Ya,  tuan.
Sementara kita . . . Saya tahu isteri saya tidak suka saya melakukan hal itu; tetapi,
yaitu, membuka jas saya. Hawanya terlalu panas di sini. Nah, anda mendapatkan udara
di luar sana, dan ini sih memotong di dalam sebuah kandang kecil di sini ini. Paham?
Sekarang, di waktu yang akan datang, atau . . .
23 (46)  Di  waktu  yang  lalu,  tepatnya,  kita  sudah  mempelajari  Ketujuh  Meterai,
Ketujuh Gereja,  sekarang Saudara Vayle dan orang-orang itu sedang mengerjakan
semuanya itu dengan setia untuk menjadikannya bentuk buku.

24 (47) Dan melihat semua hal-hal yang misterius ini yang sudah kita lihat terjadi,
kemudian saya berpikir,  sesudah memahami hal itu, di  masa di  mana kita hidup di
dalamnya dan posisinya; tidak ada seorang pun yang mau duduk dengan bijaksana dan
menguji apa yang sudah diucapkan, dan apa yang dijanjikan akan terjadi, dan apa yang
sudah terjadi, tetapi apa yang dapat dikatakan bahwa hal-hal itu digenapi. Paham?
Tepat seperti yang sudah dikatakan Allah akan terjadi, Dia telah melakukannya dengan
sangat tepat. Paham?

25 (48)  Sekarang,  saya  berpikir  dalam  hal  ini  dengan  tidak  mengetahui  kapan
waktunya Tuhan akan tampil,  tadinya saya berpikir  itu akan bagus, nampaknya itu
menyenangkan Roh Kudus bahwa kita berbicara tentang hal ini, kemudian; dan mungkin
kembali  kepada  hal  itu  lagi  sebanyak  dua  atau  tiga  kali,  karena  saya  tidak  akan
mempunyai waktu banyak untuk menyampaikan semuanya.

Di mana anda menyinggung sebuah subyek yang mungkin akan sedikit menjadi
batu sandungan bagi seseorang, anda tidak dapat membawakan sepenuhnya untuk
membuatnya  jelas.  Kemudian  anda  kembali  lagi  untuk  mengambil  subyek  yang
berikutnya.

Dan selanjutnya, di . . . jika Tuhan menghendaki, ketika kita masuk ke meterai
yang ke-12, atau bukan . . . Maafkan saya. Wahyu pasal 12, yang terdapat di antara
Kedatangan Tuhan dan akhir dari Sangkakala-sangkakala, dan seterusnya. Kita akan
mencoba untuk membawakan hal itu kembali untuk memperlihatkan siapakah Setan,
apa  yang  dulu  dia  lakukan,  darimana  dia  berasal,  apa  maksud  tujuannya,  dan
bagaimana kecantikannya yang hebat itu yang diberikan kepadanya itu menyebabkan
dia jatuh. Penyesatannya menyebabkan dia jatuh; kecantikan.

26 (51)  Kemudian,  bagaimana  ketidakmungkinan  itu  bagi  siapa  saja  yang  ingin
melihatnya dengan benar, “benih” ular itu. Saya mau membuat tantangan kepada siapa
pun mengenai hal itu, paham, yang ingin melihatnya, dengan—mutlak hanya dengan
pengertian biasa saja. Seorang anak kecil saja dapat melihatnya. Paham? Nah, dan kita
akan sampaikan mengenai hal itu nanti.

27 (52) Sekarang, kita memahami di sini bahwa kedua ayat Firman ini . . . Alasan
saya membaca II Petrus pasal 3 dan membandingkannya dengan Wahyu 21, keduanya
sedang membicarakan subyek yang sama, tetapi Yohanes tidak pernah—tidak pernah
menuliskannya seperti  yang dilakukan Petrus.  Paham? Kita mengerti  bahwa rumah
Mempelai Wanita yang megah ini akan berada di sini di bumi.

Dan sekarang jika anda membaca, seperti di pasal 21, di Wahyu pasal 21 ini, di sini
rasul itu mengatakan, atau nabi mengatakan bahwa, “Aku melihat langit dan bumi yang
baru.” Itu kedengarannya seperti datangnya sebuah pemusnahan.

28 (54) Nah, cara saya selalu menemukan pesan-pesan saya adalah dengan doa. Saya
akan duduk di dalam doa dan sesuatu dinyatakan kepada saya. Dan saya menunggunya
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beberapa menit  dan melihat apakah itu benar,  kemudian saya merasakannya lebih
dekat. Dan kemudian kadang-kadang saya tetap menunggu sampai masuk ke dalam
suatu penglihatan. Tetapi ketika itu mulai datang dan saya puas bahwa itu berasal dari
Allah,  selanjutnya  saya  menuju  ke  Alkitab.  Lihat,  Itu  adalah,  seharusnya  menjadi
penegasan  dari  setiap  perkara  rohaniah  yang  dilakukan,  karena  Alkitab  adalah
pewahyuan Yesus Kristus yang selengkapnya. Paham? Ini adalah TubuhNya.

Dan sekarang, dalam hal itu, mungkin saya menemukan sebuah tempat di dalam
Alkitab yang kedengarannya tidak pas, dan saya bertanya-tanya. Dan saya kembali
berdoa lagi. Itu datang lagi. Kemudian saya—kemudian saya mulai memeriksa Alkitab
saya.

29 (56) Nah, Alkitab kita ditulis dalam bahasa Inggris, dan kata-kata bahasa Inggris
senantiasa  berubah.  Misalnya,  seperti  Yohanes  14,  dikatakan,  “Di  Rumah BapaKu
banyak tempat tinggal  [mansion = rumah mewah dan besar—Ed.],”  sebuah rumah
mewah di dalam sebuah rumah. Baiklah, kemudian, anda, kemudian apa yang anda
lakukan dengan itu, adalah melihatnya kembali ke—ke yang mula-mula dan melihat apa
yang dimaksudkan oleh James, atau kembali ke bahasa Ibrani, atau ke bahasa Yunani,
dari terjemahan yang pertama. Dan di situ itu dikatakan, “Di kerajaan BapaKu banyak
istana-istana.”  Baiklah,  kemudian,  kembali  ke  masa  di  mana para  penerjemah itu
menerjemahkan bagi Raja James, kerajaan disebut, di dalam bahasa Inggris, sebuah
“rumah,” dan raja adalah seorang bapa atas utusan-utusannya. Di situlah alasannya
mereka menerjemahkan, “Di Rumah BapaKu banyak tempat tinggal/rumah mewah.”
Paham? Dan kemudian anda mengambil kata-kata tersebut dan anda harus mencarinya.

30 (57) Kemudian, anda melihat dari pengilhaman itu . . . Di mimbar pada pagi ini
saya katakan, tidak pernah sekali  pun itu salah melainkan tepat, Alkitab. Begitulah
bagaimana benih ular itu dan yang lain-lainnya ini datang. Paham? Oleh . . .

Dan itu, benar-benar, jika seseorang sudah membaca saja dan berkata, “Di Rumah
BapaKu banyak tempat tinggal,” jika anda tidak berhenti untuk belajar, berdoa, dia akan
menjadi bingung. Nah, tetapi tetaplah berdoa terus. Allah selalu membuatnya benar,
jika itu berasal dari Allah.

31 (59) Nah, Yohanes menjelaskan perubahan itu dan ked- . . . bagaimana itu datang
. . . Dia tidak menjelaskannya, tepatnya, tetapi Petrus melakukannya. Yohanes hanya
berkata, “Aku melihat Langit dan Bumi yang Baru. Sebab langit yang pertama dan bumi
yang pertama telah lenyap, tidak ada lagi laut. Aku, Yohanes, melihat kota yang kudus
yang turun dari Surga, dari Allah, yang berhias bagaikan seorang Pengantin Perempuan
yang berdandan bagi  Suaminya.”  Tetapi  sekarang kita  kembali  ke II  Petrus,  untuk
mengetahui bagaimana Petrus menjelaskan tentang proses datangnya ini. Sekarang,
jika anda mau melihat apa yang dikatakan Yohanes, itu kedengarannya seperti, “Sebab
langit yang pertama dan bumi yang pertama sudah lenyap,” dimusnahkan. Paham?
Maka itu  kedengaran sangat  aneh,  jadi  itulah yang menerpa saya,  dan saya mulai
mencari arti kata itu “lenyap.” Dan, sekarang, tetapi itu jelas bahwa kedua rasul dan
nabi ini sedang membicarakan hal yang sama.

32 (60) Dan sekarang, juga di Kitab Yesaya, sekarang, jika anda ingin mencatat Nas-
nas ini, di Yesaya 65:17. Yesaya berbicara tentang Milenium, di mana 1000 tahun masa
perhentian bagi—bagi umat Allah. Yesaya berbicara tentangnya, dan dia berkata, “Aku .
. . Ada suatu . . . Semua hal yang dahulu sudah lenyap,” dan bagaimana mereka akan
membangun rumah-rumah, dan mendiaminya. Jika kita punya waktu . . . Mungkin kita
ambil waktu saja dan—dan membacanya sebentar, Yesaya 65, dan mari membacanya
untuk beberapa menit  di  sini.  Dan beginilah, benar, untuk kita.  Nah, mulai  dengan
Yesaya 65:17.

Dan, lihatlah, Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru.

Nah, nabi  Yesaya adalah salah satu dari  nabi-nabi  yang menulis  dengan tepat
seluruh Alkitab di dalam nubuatannya. Dia mulai dengan penciptaan; di pertengahan
Kitabnya, kira-kira pasal 40, tampillah Yohanes Pembaptis, Perjanjian Baru; dan di akhiri
di sini, di dalam Kitabnya, di Wahyu, di Milenium. Terdapat 66 kitab di Allkitab, dan
terdapat 66 pasal di Yesaya. Dia menuliskan sebuah uraian yang lengkap.

Nah, sekarang kita tahu di sini, dia menempatkan pasal 65, satu pasal lagi dan dia
berbicara tentang Milenium. Perhatikan itu, betapa indahnya.
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. . . lihatlah, Aku menciptakan langit yang baru dan . . . bumi yang baru:
dan hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi, dan tidak akan timbul lagi
dalam hati. (Itu akan “lenyap.”)

Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya . . . atas
apa yang Kuciptakan, sebab sesungguhnya, Aku menciptakan Yerusalem
penuh sorak-sorak, dan penduduknya penuh kegirangan.

Aku  akan  bersorak-sorak  karena  Yerusalem,  dan  bergirang  karena
umatKu, di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan . . . dan
bunyi erang pun tidak.

Di situ tidak akan ada lagi . . . bayi yang hidup beberapa hari atau . . .
orang tua yang tidak mencapai umur suntuk, sebab siapa yang mati pada
umur  seratus  tahun  masih  akan  dianggap  muda,  dan  siapa  yang  tidak
mencapai umur seratus tahun akan dianggap kena kutuk. Kemudian akan . .
.

Mereka mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga;  dan mereka
akan menanam kebun-kebun anggur, dan memakan buahnya.

Dan mereka tidak akan membangun, dan orang lain yang mendiaminya;
(Itu adalah, tanah pertanian anda, anak anda mewarisinya, atau sebagian
dari warisan anda.) . . . mereka tidak akan menanam, dan orang lain yang
memakannya: (mereka menanam tanaman mereka sendiri dan diam di situ;
mereka mempunyai Hidup Kekal) . . . sebab umur umatKu akan sepanjang
umur pohona, dan Aku . . . oang-orang pilihanKu akan menikmati pekerjaan
tangan mereka.

Mereka  tidak  akan  bersusah-susah  dengan  percuma  dan  tidak  akan
melahirkan anak yang akan mati mendadak, sebab mereka itu keturunan
orang-orang yang diberkati  TUHAN,  dan anak  cucu  mereka  ada  beserta
mereka . . .

Sekarang perhatikan, inilah yang akan saya beritahukan sebentar lagi.

Dan  akan  terjadi,  bahwa  sebelum  mereka  memanggil,  Aku  sudah
menjawabnya;  ket ika  mereka  sedang  berb i cara ,  Aku  sudah
mendengarkannya.

Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan
makan jerami seperti lembu . . . dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada
yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di  segenap gunungKu
yang kudus, Firman TUHAN.

33 (64)  Sungguh sebuah janji  dari  nabi-nabi  ini  dan orang-orang bijaksana yang
ternama, para pengajar Alkitab, di zaman yang lampau mereka melihat datangnya Hari
yang mulia ini!

Melalui  bacaan-bacaan ini  orang boleh berpikir,  atau dituntun tepatnya,  untuk
percaya bahwa seluruh planet bumi ini akan dihancurkan. “Aku membuat Langit yang
Baru dan Bumi yang Baru,”  paham, bahwa langit  akan dilenyapkan dan bumi akan
dilenyapkan, dimusnahkan total.  Tetapi  dengan mempelajari  dengan seksama, dan
dengan pertolongan Roh Kudus, maka kita dapat melihat Kebenaran akan hal ini; dan
itulah yang akan kita masuki.
34 (66) Ini hanya atmosfer-atmosfer yang di sekitarnya dan dosa yang ada di muka
bumi yang akan dihancurkan. Paham? Nah, kita tahu bahwa langit artinya “atmosfer-
atmosfer yang ada di atas.” Paham?

35 (67) Apa yang dilakukannya? Itu lantas, rumput duri, sakit penyakit, dan kematian,
dan perpolitikan, dan laki-laki berdosa, dan perempuan berdosa, dan roh-roh jahat ini
akan dilenyapkan semuanya dan dimusnahkan. Paham? Itu harus terjadi dengan cara
begitu, karena kita akan tinggal di sini. Kita akan buktikan hal itu melalui Alkitab. Tepat
di  sinilah di  mana kita tinggal.  Sekarang perhatikan, rumput-rumput duri,  kuman-
kuman, semua sakit penyakit, dan hal-hal itu akan dilenyapkan sama sekali. Semua ini
adalah  yang  hidup  yang  ada  di  bumi  sekarang,  sistem-sistem  buatan  manusia,
perpolitikan, dosa, segala macam roh jahat di mana dunia dicemarkan olehnya, dan
semua langit yang ada di atas kita ini dicemari dengan roh-roh jahat. Sekarang, kita
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akan masuk lebih dalam dan panjang tentang hal ini. Paham?

Semua yang ada di langit, atau atmosfer-atmosfer, dan di bumi yang sekarang ini.
Bumi ini memegang hal-hal itu. Tetapi itu tidak dijadikan untuk maksud tersebut. Dosa
yang menyebabkannya menjadi  seperti  itu.  Paham? Itu  dijadikan  oleh  Allah,  sang
Pencipta. Tetapi semua . . .

Dan semua tubuh kita yang kita hidupi pada saat ini ditaruh di muka bumi ketika
Allah menciptakannya, karena anda berasal dari debu tanah. Semuanya ditaruh di sini
ketika Allah sendiri menciptakannya. Dulunya anda ada di dalam pikiranNya, dan di
dalam Dia, sang Kekal yang Agung, adalah pemikiran itu, yang adalah atributNya.

Dan sekarang dosa menyebabkan semua ini terjadi, dan Allah melalui zaman ini
sedang mengumpulkan materialNya.

36 (71) Setan masih di sini. Itulah alasan semua hal ini terjadi. Dia masih di sini, dan
semua kekuatan jahatnya masih di sini. Perhatikan, itulah sebabnya sekarang ini bumi
begitu  kotor.  Itulah  sebabnya  sampah  dan  ejekan-ejekan  ini  terus  berlangsung:
pertumpahan darah, perang, perpolitikan, dosa, percabulan, segala macam kenajisan
terus berlangsung, karena Setan adalah penguasa atas bumi ini dan atmosfer ini.

Anda katakan, “Atmos- . . . ?” Benar, tuan!

37 (72) Baik langit dan bumi, keduanya sekarang dicemari dengan iblis-iblis yang
dapat menuduh kita di hadapan Allah. Yesus ada di sana untuk menjadi pengantara kita.
Paham? Sementara penuduh-penuduh itu terus menudingkan telunjuknya, “mereka
sudah melakukan ini, mereka sudah melakukan ini, mereka sudah melakukan ini,” tetapi
Darah itu masih menutupi. Dia telah datang untuk menebus orang Pilihan yang telah Dia
lihat itu sebelumnya. Itulah sebabnya itu sangat kotor pada masa ini.
38 (73) Di sini, rasul itu, di II Petrus ini, pasal 2, ayat 5 dan . . . dan ayat 5 dan 6. Ya,
saya sudah mendapatkannya. Dia menunjuk kepada tiga tahapan bumi. Lihat, dia—dia
mendapatkan ketiga tahapannya. Perhatikan bagaimana dia menjelaskannya.

“Dunia yang dahulu bertahan dari air itu,” nah, itu adalah dunia purba.

Nah,  dunia  yang  sekarang  yang  kita  hidupi  ini  saat  ini,  menyebutnya  sebuah
“dunia.”

“Dunia yang dulu bertahan dari air,” Kejadian 1:1. Sekarang “dunia” yang sekarang
ini.  Dan selanjutnya  dia  menunjuk  kepada dunia  yang lain  lagi,  “dunia  yang akan
datang,” Dunia yang Baru. Tiga dunia; tiga tahapan dunia.

39 (77)  Dan  perhatikan  bagaimana  Allah  membuat  jelas  bagi  kita,  rencana
penebusanNya.  Oh,  hal  ini  benar-benar  menggetarkan  jiwa  saya  sesudah  saya
melihatnya.  Bagaimana  Dia  membuat  ini  jelas  bagi  kita  sekarang,  rencana
penebusanNya. Sekarang, bandingkan apa yang kita lihat dengan mata kita tentang apa
yang telah dilakukan Allah untuk menebus duniaNya. Dia sudah melakukan rencana
yang  sama  untuk  menebus  umatNya.  Sebab  Allah  yang  tidak  berubah  itu  tidak
mengubah rencana-rencanaNya atau apa pun. Sungguh suatu hal yang mulia.

40 (78) Bagaimana Dia menuntun kita kepada diriNya, untuk bertabernakel di dalam
kita melalui tiga tahapan kasih karunia, sama seperti Dia telah menuntun dunia di dalam
tiga tahapan untuk melaksanakan dunia itu. Sebagaimana Allah akan datang ke dunia
itu  sesudah  ia  memenuhi  tiga  tahapan  pemurnian  yang  berbeda  tersebut,  tepat
begitulah bagaimana Dia datang kepada kita melalui tiga tahapan kasih karunia. Saya
sudah mengajarkan itu di awal mula; saya tidak pernah mengubahnya semenjak itu. Itu
adalah Firman Allah.

41 (79) Anda harus menjaga angka tiga anda, angka tujuh anda, angka dua belas
anda. Angka-angka Alkitab harus berjalan sempurna atau anda akan mendapati gambar
anda menjadi  kacau.  Jika  anda  tidak  dapat  memahaminya,  teruslah  berdoa.  Anda
perhatikan, itu akan langsung menyayat di dalam, tepat. Allah disempurnakan di dalam
angka tiga. Paham?

42 (80) Perhatikan, “dunia yang lampau itu,” dunia purba; “dunia” yang ada sekarang
ini; dan Dunia yang akan datang.

Sekarang, tahapan pertama di mana Dia membawa kita ke . .  .  Lihat, rencana
penebusanNya tepat sama dengan semuanya. Dia memakai metode yang sama. Dia



Rumah Masa Depan Mempelai Pria Surga dan Mempelai Wanita Bumi 10

tidak pernah berubah. Dia berkata, di Maleakhi 3, “Aku Tuhan, tidak berubah.” Cara Dia
melakukannya, oleh karena itu, jika Dia menyelamatkan manusia yang pertama itu, Dia
menyelamatkan dengan menumpahkan darah Seorang yang tidak berdosa, maka Dia
pasti  akan  menyelamatkan  orang  yang  berikutnya;  dan  setiap  orang  yang  Dia
selamatkan pasti akan dilakukan dengan cara yang sama.

Jika Dia pernah menyembuhkan seseorang pada suatu kali  melalui  perjalanan
hidup itu, apakah itu di zamannya Yesus, para rasul, para nabi, kapan saja itu, ketika
kondisi yang sama dijumpai maka Dia pasti akan melakukan hal yang sama lagi. Itu
benar.  Dia tidak berubah.  Manusia  yang berubah,  waktu berubah,  zaman berubah,
dispensasi berubah, tetapi Allah tetap sama. Dia sempurna. Sungguh sesuatu yang
seharusnya memberikan pengharapan bagi orang-orang yang sakit.
43 (83) Jika Dia pernah menyembuhkan seseorang,  Dia harus melakukannya lagi
ketika kondisi yang sama dijumpai. Dia pernah menyelamatkan seseorang, Dia harus
melakukannya lagi dengan alasan yang sama seperti yang sudah Dia lakukan untuk
pertama kalinya. Jika Dia pernah memenuhi seseorang dengan Roh Kudus, maka Dia
pasti  melakukannya lagi  dengan alasan yang sama seperti  yang sudah Dia lakukan
untuk pertama kalinya. Jika Dia pernah membangkitkan orang mati dari dalam kubur,
maka Dia pasti melakukannya untuk yang kedua kalinya dan di setiap waktu dengan
prinsip yang sama.

44 (84) Dia tidak berubah. Oh, sungguh pengharapan besar yang Dia berikan kepada
saya.  Apakah  itu?  Bukan  dengan  sebuah  teori  buatan  manusia,  sesuatu  di  mana
kelompok-kelompok manusia sudah berkumpul bersama-sama, melainkan FirmanNya
yang tidak berubah itu.

Anda berkata, “Apakah itu Kebenaran?”

Dia berkata, “Biarlah setiap perkataan manusia dusta namun PerkataanKu benar.”
“Sebab langit dan bumi akan lenyap tetapi FirmanKu tidak akan pernah gagal.” Semua
ayat Firman diberikan melalui pengilhaman, oleh karenanya, itu bagus dan bermanfaat
untuk mengajar.“ Dan ingat bahwa semua Nas Firman akan digenapi, semuanya.

45 (86) Perhatikan bagaimana Allah membuat itu jelas bagi kita. Dan jika itu bukan
sebuah penegasan yang besar, suatu yang baik . . . suatu berkat kasih yang besar dari
Allah! Ketika saya melihat hal  ini,  dan melihat hal  itu sejak saya masih anak-anak,
pertama kalinya Kristus pernah berurusan dengan saya, saya masih selalu mengajarkan
ketiga tahapan kasih karunia itu. Sekarang perhatikan jika itu tidak benar.

46 (87) Sekarang, langkah pertama adalah bertobat kepada Allah, dan kemudian yang
mengikuti sesudah itu, adalah baptisan air, “baptisan air,” “Bertobat, dan dibaptislah di
dalam  Nama  Yesus  Kristus.”  Lihat,  baptisan  air  mengikuti,  menunjukkan  bahwa
pertobatan itu asli. Atau, untuk “pengampunan” dosa-dosa kita yang dahulu. Sekarang,
itu  tidak  ada  hubungannya  dengan  dosa  di  masa  yang  akan  datang.  Itu  hanya
mengampuni.  “Bertobat  dan  dibaptis  di  dalam  Nama  Yesus  Kristus.”  Untuk  apa?
“Pengampunan.” Menghapuskan dosa masa lalu: tidak ada hubungannya dengan yang
akan datang. Hanya dosa anda sudah ditebang, apa yang dulu anda lakukan.

Anda  tidak  dapat  bertobat  untuk  apa  yang  telah  dilakukan  Adam.  Anda  tidak
pernah melakukannya; Adam yang melakukan. Anda hanya memperoleh pengampunan
atas apa yang telah anda lakukan. Sifat yang lama masih ada di situ.

47 (89) Biar saya pakai papan tulis ini sebentar. [Saudara Branham melangkah ke
papan tulis untuk mengilustrasikan—Ed.] Nah, ini adalah hati manusia. Nah, saya tidak .
. . Saya jauh untuk bisa menjadi seorang pelukis. Paham? Ini adalah hati manusia, dan
yang ini adalah hati manusia. Nah, hati yang di sini mempunyai ular di dalamnya, itu
adalah dosa. Yang di sini dia memiliki kehidupan. Yang di sini ini mempunyai seekor
Merpati di dalamnya, yang adalah Roh Kudus. Di sini dia mempunyai sebuah kehidupan.
Nah,  yang  di  sini  dia  mempunyai  kedengkian,  kebencian,  iri  hati;  itulah  yang
menyebabkannya, adalah manusia yang di sini ini. Baiklah, yang di sini ini mempunyai
kasih, dan sukacita, dan panjang sabar; dan Itulah yang dilakukannya di sini.

Sekarang, ketika anda diminta, atau anda diampuni dari dosa-dosa anda, anda
hanya sudah melakukan ini, membuang yang itu. Tetapi hal yang membuat anda sudah
melakukan itu masih ada di situ. Itulah akar jahat yang lama itu. Itu masih ada di situ.
Perhatikan, kemudian anda bertobat dan dibaptis di dalam Nama Yesus Kristus, bahwa
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Dia mengampuni anda dari dosa-dosa anda. Perhatikan.

48 (91)  Selanjutnya  datanglah  yang  kedua  yaitu  pengudusan,  yang  membenahi
pikiran kita untuk kekudusan, untuk berpikir yang benar. Membuang . . . pengudusan
adalah  sebuah  kata  rangkap  dari  bahasa  Yunani  yang  artinya  “dibersihkan,  dan
disisihkan untuk penyajian/pelayanan.”

Kemudian yang datang berikutnya adalah baptisan Api dan Roh Kudus supaya Allah
diam  di  dalam  kita,  dan  Api  dari  Allah  membersihkan  hati  kita  dari  dosa  dan
menempatkan Roh Kudus di dalam. Kemudian kita menghasilkan Kehidupan yang sama
yang dulu dihasilkan oleh ini, karena itu ada di dalam kita.

49 (93)  Perhatikan,  di  dalam  kelahiran  alami  ketika  seorang  wanita  melahirkan
seorang bayi.  Kehidupan yang alami melambangkan kehidupan yang rohani.  Ketika
seorang wanita melahirkan seorang bayi, alami, hal pertama yang terjadi adalah air
ketuban pecah, kemudian darah, dan kemudian roh (kehidupan). Renggut si bayi kecil
itu dan tepuk dia, dan bergeraklah dia, menjerit. Air, darah, roh.

Dan sekarang, ketika seorang bayi dilahirkan ke dalam Kerajaan Allah, ia datang
dengan cara yang sama: air, Darah, Roh.

50 (94) Sekarang perhatikan, pengudusan, tahapan yang ketiga . . . tahapan yang
kedua darinya, membersihkan pikiran, membenahi hati, pikiran hati disusun menurut
kekudusan.

Seseorang dapat bertobat dari dosa dan dia masih berpikir tentang . . . Baiklah,
mungkin dia adalah seorang pria yang asusila. Yang dia cari setiap wanita yang tidak
bermoral, itu masih ada di situ. Mungkin dia adalah seorang pemabuk; setiap kali dia
mencium sebuah minuman, itu masih ada di situ. Paham?

Tetapi kemudian ketika dia mulai dikuduskan, itu membersihkan keinginan tersebut
keluar dari dirinya. Paham? Itu membuang keinginan tersebut dari dirinya. Dia masih
dapat tergoda, tetapi Dia membuang keinginan itu dari dirinya. Tetap saja dia masih
belum benar.

Kemudian dia dibaptis dengan Roh Kudus dan Api, dibersihkan, dibakar, dicuci, dan
kemudian ditempatkan ke dalam pelayanan/penyajian Allah.

Pengudusan hanya menyisihkan dia untuk siap disajikan.

51 (99)  Dan  perhatikan  tepat  begitulah  bagaimana  itu  datang,  pesan-pesan  itu
datang. Martin Luther, pembenaran; John Wesley, pengudusan; Karismatik/Pentakosta,
baptisan Roh Kudus. Pesan-pesan itu, demikianlah itu di mana tidak bisa ada zaman-
zaman yang berikutnya lagi, paham. Kita berada di akhir zaman. Tiga tahapan. Baptisan
membersihkan hati dengan Roh Kudus.

52 (100)  Betapa  menggetarkan.  Dia  mengambil  tempat  di  mana  kita  akan  diam
melalui proses yang sama.

Sekarang Dia sudah memanggil Gereja melalui pembenaran, memanggilnya melalui
pengudusan,  kemudian  memenuhinya  dengan  Roh  Kudus  dan  Api,  dan  Dia
membawanya melalui sebuah proses di mana diriNya sendiri, Roh Kudus sendiri, Anak
Allah itu,  dapat  diam di  dalam hati  manusia.  Sekarang,  ia  harus  menjalani  hal  itu
sebelum Dia dapat masuk ke dalamnya.

Perhatikan, Dia lakukan kepada dunia, di mana Mempelai Wanita itu akan tinggal di
dalamnya, dengan cara yang sama, rencana keselamatanNya yang sama.

53 (103)  Perhatikan dunia  purba itu.  Dia,  sesudah ia  bertobat,  melalui  Mempelai
Wanita  di  zaman itu,  Nuh,  Dia  memberinya baptisan air,  menutupinya dengan air.
Kemudian pembenaran, memperlihatkan bahwa Dia sedang dalam perjalananNya untuk
memanggil dunia yang jatuh di Eden ini kembali ke pemulihannya lagi.

Kemudian  Kristus  datang  dan  menumpahkan  DarahNya  ke  atasnya,
membersihkannya dan mengklaimnya. Paham? Itulah dunia yang kita hidupi saat ini.

Lihatlah bagaimana Setan di sini di dalam Alkitab ini mencoba untuk membuat Dia
merusakkan rencana Allah untuk menerimanya, memberikannya kepada Dia, ketika dia
membawaNya ke atas gunung dan mencoba untuk memberikan itu kepada Dia tanpa
pembelian Darah?

54 (106) Apakah anda memperhatikan bagaimana Abraham, ketika mereka mencoba
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memberikan tanah itu kepadanya, dia membelinya dengan begitu banyak keping perak
di  hadapan  bangsa  itu  sebagai  sebuah  panji,  sebagai  sebuah  kesaksian.  “Biarlah
diketahui pada hari ini bahwa aku telah membeli tanah ini untuk tempat kuburan.” Lihat,
membelinya! Dan Setan mencoba untuk—untuk memberikan kepadaNya kerajaan yang
sekarang ini menjadi miliknya. Dia mencoba memberikan itu kepadaNya sebagai sebuah
hadiah, tetapi Dia tidak mau menerimanya. Karena itu adalah, paham, kemudian Setan
masih dapat melakukan pengklaiman atasnya. Tetapi, itu harus dibeli. Amin. Dia adalah
Firman di dalam kepenuhannya. Mereka tidak dapat menipu Dia dalam hal itu.

Kemudian, ini saatnya untuk mendapatkan baptisan Api.

55 (107) Lihat, ia memiliki sekarang . . . Apa yang sudah terjadi? Kristus datang dan
memanggil  Gereja  kepada pertobatan,  baptisan di  dalam Nama Yesus Kristus  bagi
pengampunan, menguduskan Gereja; dan dengan Api Allah turun dan menghanguskan
semua kenajisan dan datang dan diam di dalam hati manusia.

56 (108) Sekarang, dunia, akan ditebus bagi orang yang ditebus ini, Dia memakai
metodeNya yang sama. Dia membaptisnya di dalam air sesudah penghancuran di zaman
purba  itu,  menumpahkan  DarahNya  ke  atasnya  untuk  menguduskannya  dan
mengklaimnya. Itu adalah milikNya.

Setan mencoba untuk berkata, “Aku akan memberikannya kepadaMu.”

Dia berkata,  “Tidak,  tuan,  Aku akan membelinya.”  Biarlah itu  menjadi  sebuah
kesaksian.  Dia  ditinggikan  bagi  sebuah  panji,  bahwa  Dia  telah  membelinya.  Dia
membelinya.

57 (110) Tetapi  sekarang ia harus menjalani  sebuah baptisan Api,  Api  kudus dari
Allah, yang membersihkan bumi dan langit sekitarnya. Maka, itu dibeli agar orang-orang
yang ditebus dapat tinggal di atasnya, hidup di dalamnya dengan damai. Perhatikan,
baptisan Api adalah untuk membersihkannya dari dosa, dari sakit penyakit, dari kuman-
kuman  penyakit,  dari  orang-orang  berdosa,  dari  si  jahat  dan  semua  orang  dari
kelompoknya. Dia harus dicampakkan ke dalam lautan api. Api kudus dari Allah turun
dari Allah dari langit dan membakarnya, perhatikan, untuk dipersiapkan bagi Allah untuk
diam di dalamnya. Sebab Allah, di dunia yang baru yang akan datang itu, adalah untuk
diam di bumi. Karena, anda berkata, “Allah, Dia diam di dalam hati manusia.” Tetapi Dia
dan Mempelai Wanita menjadi Satu, dan mereka pergi ke rumah mereka di dunia yang
baru. Dan rencana penebusan yang sama dipakai untuk menebus keduanya baik dunia
dan orang-orang yang tinggal di dalamnya.

58 (111) Lihat, hati harus dibersihkan seperti itu. Sebelum Allah dapat turun dalam
Pribadi Roh Kudus, yang adalah Kristus yang turun dan diam di dalam hati manusia,
pertama kali ia harus bertobat. Ia harus dibaptis di dalam air di dalam NamaNya untuk
memperlihatkan Siapa yang memilikinya.

Kemudian ia harus dibersihkan oleh Darah Yesus.

Dan kemudian api  kudus dan Roh Kudus dari  Allah turun dan menghanguskan
semua keinginan dosa, semua sifat dunia. “Dan, oleh karenanya, barangsiapa yang
dengan sengaja berbuat dosa setelah menerima pengetahuan akan Kebenaran . . .”
Kemudian Alkitab mengatakan lagi, “itu tidak mungkin . . .” “Sebab seseorang yang
dilahirkan dari Allah tidak dapat berdosa; dia tidak berdosa.” Tidak ada jalan baginya
untuk  berdosa.  Bagaimana  dia  dapat  menjadi  seorang  berdosa  dan  seorang  yang
ditebus  pada  saat  yang  sama?  Bagaimana  mungkin  saya  berada  di  dalam  toko
pegadaian dan berada di luar toko pegadaian pada saat yang sama? Paham? Oh, Dia
menebus kita  oleh DarahNya; oleh RohNya Dia  membersihkan kita;  dan kemudian
datang untuk diam di dalam kita, Gereja. Bukan denominasi, sekarang; Gereja!

59 (113) Sekarang perhatikan dengan seksama ketika kita mengambil ini, tempat-
tempat  yang  akan  kita  diami.  Nah,  sekarang,  dunia  purba  itu  bertobat  kemudian
mendatangkan baptisan air. Kemudian Kristus datang dan menumpahkan DarahNya ke
atasnya untuk membersihkan dan untuk mengklaimnya. Dan kemudian datanglah yang
berikutnya, penghancuran dunia seperti yang sekarang ini.

Semua dosa yang ada di langit di atas, “dia adalah raja penguasa di udara. Dia
menahan, menghalangi berkat-berkat dari Allah. Di sana datang cahaya halilintar dan
memukul bumi, dan segala sesuatu yang dari langit, bongkahan es dan hujan, dan angin
topan, top- . . . badai-badai, dan segala sesuatunya datang dari atas adalah Setan, raja
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penguasa di udara.

60 (115) Perhatikan, lihat bagaimana Setan mencoba untuk memberikannya, seperti
yang saya katakan beberapa menit yang lalu, dengan memberikannya kepada Yesus
tanpa  membelinya.  Kemudian  Setan  masih  memiliki  suatu  pengklaiman  karena  ia
ditandai,  paham.  Tetapi  Yesus  membelinya  dengan  penumpahan  DarahNya  dan
membawanya kembali kepada Pemilik yang berhak. Paham? Begitulah bagaimana Dia
membeli kita oleh DarahNya, bagaimana Dia membeli Gereja.

Dan sekarang, itulah baptisan Api yang membersihkan dari semua kuman, semua
sakit penyakit, semua penyakit, bahkan semua hal-hal yang rohani; yang adalah melalui
kita juga, itu dilakukan dengan cara yang sama; untuk membuatnya siap bagi Allah
untuk diam, di dalam zaman yang besar yang akan datang itu, bumi yang baru. Lihat,
Dia menebusnya dengan cara yang sama seperti  yang Dia lakukan kepada orang-
orangNya. Dia menjadikan semuanya dengan cara yang sama, rencana penebusanNya.
Sebab Dia adalah Allah yang tidak berubah, selalu sama di dalam rencanaNya.

61 (117)  Bagaimana  saya  sudah  member i tahu  anda  sebelumnya  dan
memberitahukannya kepada anda dan melalui semua zaman bahwa Allah tidak dapat
berubah. Memberitahukan setiap jalannya dengan cara yang sama.

Dia memberitahukannya, pesanNya yang pertama di dunia purba itu, melalui Nuh
nabi itu.

62 (119) Saya sedang berbincang-bincang dengan seorang saudara yang terkasih
kemarin, yang sedang duduk di sini bersama dengan saya saat ini. Dia berkata, “Satu
hal yang anda katakan, Saudara Branham, itu selalu mengguncangkan saya.”

Saya bertanya, “Apakah itu, saudara?”

Dan  dia  mengatakan,  “Inilah  yang  anda  katakan,”  dan  itu  benar,  “'Minoritas,
betapa sebuah kelompok kecil akan diselamatkan pada hari-hari Kedatangan itu.' Dan
kami berbicara tentang bagaimana Yesus berkata, 'Sesaklah pintu, dan sempitlah jalan,
dan sedikit orang yang akan mendapatkannya.' Sekarang perhatikan, Alkitab berkata,
'Sebagaimana pada zaman Nuh, di mana hanya delapan orang yang diselamatkan oleh
air, maka demikian pula halnya kelak dengan Kedatangan itu.'”

Saya katakan, “Saudara, anda hanya mendapatkan . . .”

Dia berkata, “Ingat, hanya ada delapan jiwa pada waktu itu.”

Saya katakan, “Anda baru saja memperoleh separuh gambar itu.”

63 (121) Namun, Nuh adalah sebuah pralambang dari  sisa orang yang terapung-
apung,  bukan  kelompok  yang  diubahkan.  Henokh,  satu  orang,  masuk  ke  dalam
pengangkatan sebelum air bah datang, memperlihatkan bahwa Gereja tidak masuk ke
dalam kesusahan besar atau apa pun yang di sekitar itu. Henokh diubahkan, satu orang.
Oh, boleh saja jumlah gereja banyak; tetapi Mempelai Wanita akan merupakan sebuah
kelompok yang sangat kecil yang akan membentuk Mempelai Wanita. Sekarang, boleh
saja gereja jumlahnya besar; tetapi, Mempelai Wanita, anda lihat, bandingkan delapan
jiwa dengan yang itu. Delapan kali  lebih kecil  yang akan menjadi Mempelai  Wanita
daripada gereja itu.

“Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi
dengan  orang  berdosa  dan  orang  fasik,”  mereka  yang  tahu  lebih  baik  untuk
melakukannya dan terus saja dan toh melakukannya? Mereka yang mengikuti aturan-
aturan denominasi  sebagai  ganti  Firman,  di  manakah mereka akan tampil,  namun
menyebut dirinya Kristen, membawa Nama Kristus?

64 (123)  Sekarang,  dengan  sempurna,  Nuh  adalah  pralambang  mereka  yang
terapung-apung. Ingat, ketika Nuh keluar, Ham bersama dengan dia. Dosa masih ada di
situ. Dosa ikut terus melalui bahtera itu, ketidakpercayaan, keraguan ikut berada di
dalam bahtera, terapung-apung di atas penghakiman itu. Tetapi Henokh naik lebih tinggi
daripada bahtera itu. Dia masuk ke dalam Hadirat Allah, tetapi Nuh menjalaninya dan
keluar, dan dosa masih ada di situ; pralambang Milenium, tentang kondisi dunia.

Milenium bukanlah  akhir  darinya.  Masih  ada  waktu  lagi  sesudah Milenium itu.
Milenium adalah sebuah jarak waktu, tetapi bukan bumi yang baru. Sungguh, bukan.
Perhatikan, di situ, kita akan masuk ke situ sebentar lagi.
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65 (125) Lihat, bumi, yang ditebus kembali ke Pemiliknya yang semula. Ia mengambil
.  .  .  Dia mengambilnya dari  Setan. Dia menarik,  merampas bumi dari  Setan persis
seperti Dia merampas anda dari Setan, seperti ketika Dia merampas perempuan yang di
sumur itu dari  Setan. Imam itu berdiri  di  sana, menyangka bahwa dirinya bersama
dengan Allah dan dia tidak punya apa-apa. Paham?

66 (126)  Saya  mau  gambarkan  itu  sebentar  untuk  anda.  [Saudara  Branham
melangkah ke papan tulis untuk mengilustrasikannya lagi—Ed.] Sekarang, kita ingin
mendapatkan hal ini dengan sangat jelas, jadi sekarang, perhatikan dengan seksama
pengajaran ini.

Nah, yang di sini, ini Allah. Allah, yang adalah Kekal, tanpa . . . Tidak ada yang lain
selain  Dia.  Tetapi,  di  dalam  Allah,  Dia  mempunyai  atribut-atribut.  Nah,  yang  ini
menggambarkan Firman, Firman Allah, yang dijadikan daging dan tinggal di antara kita
di dalam Pribadi Yesus.

Sekarang yang di sini, orang yang di sini, kita akan buat dia seperti ini. Nah, ini
disebut perempuan di sumur itu. Ini adalah imam, Farisi. Dan di mana anda melihat
papan tulis yang terbuka ini, artinya kasih karunia dan keselamatan.

67 (129) Nah, “Pada mulanya adalah Firman, dan Firman menjadi daging dan tinggal
di antara kita.” Tiga tahapan. Pertama kali itu adalah sebuah atribut, ada di dalam Allah
bahwa  Dia  berpikir  tentang  diriNya  sebagai  makhluk  manusia,  dan  hal  itu
menghantarkan Dia menjadi Yesus. Dan sekarang, andaikata anda pernah ada di sana,
anda ada bersama dengan Dia pada waktu itu. Sebab hanya ada satu bentuk Hidup
Kekal, itulah Allah; dan anda harus menjadi bagian dari Allah sejak mulanya, bukan apa
yang anda pilih di sini. Dia memilih anda. “Semua yang telah Bapa berikan kepadaKu
akan datang.”

68 (130) Sekarang, lihatlah imam ini. Kita mendapati bagiannya yang bawah di sini,
hidupnya yang lalu, yang dulu di belakang dia, predestinasi bagi dia dulunya adalah
dosa.

Di bawah sini neraka.

Nah,  bagian  kecil  yang  ada  di  sini,  itu  terlihat  seperti  papan  tulis,  itu
menggambarkan kemurniannya. Dia adalah seorang imam. Dia adalah seorang yang
terhormat.  Itu mewakili  ini.  Dia pasti  juga seorang yang baik atau dia tidak dapat
menjadi seorang imam. Tetapi anda lihat bagaimana dia mendapatkannya? Dengan
belajar secara intelektual.

69 (132) Nah perempuan ini,  hidupnya yang dulu di  atas sini,  dia adalah seorang
pelacur.  Dia  benar-benar  kotor,  tetapi  jauh  di  dalam dirinya  di  sini  adalah  sedikit
pengertian. “Aku tahu ketika Mesias datang . . .” Paham? Lihat, itu ada di situ.

Perhatikan, ketika Yesus datang dan memanifestasikan Firman, karena Firman
mengetahui pikiran-pikiran yang ada di dalam hati; seperti yang dikatakan Ibrani 4
bahwa Ia akan, 4:12, bahwa Ia akan. Firman adalah yang membedakan pikiran-pikiran
hati, dan Dia datang sebagai Anak manusia, Nabi. Apa yang terjadi? Imam ini hanya
dengan  pengetahuan  intelektual  berkata,  “Ia  adalah  iblis,”  karena  begitulah
denominasinya menyebutnya. Apa yang ia lakukan? Dia tidak mempunyai perwakilan,
jadi itu meniadakan dia.

70 (134) Tetapi perempuan kecil ini tidak memiliki apa-apa untuk dilihat; dia benar-
benar sangat kotor dan najis. Tetapi perhatikan, jauh di dalam dirinya dia memiliki
perwakilan, paham. Dan, kemudian, dia sedang menantikan hal ini dijadikan daging
manusia.

Dan ketika Dia berkata, “Pergilah, panggillah suamimu dan bawalah kemari.”

Dia berkata, “Tuan, aku tidak mempunyai suami.”

Dikatakan, “Benar katamu, karena kamu sudah mempunyai lima suami, dan yang
sekarang yang kamu miliki bukanlah suamimu. Kamu sudah mempunyai lima suami;
ditambah yang sekarang menjadi enam.”

Ia berkata,  “Tuan!”  (Bukan,  “Engkau,”  bukan,  “Beelzebub.”)  “Aku tahu bahwa
Engkau adalah seorang Nabi. Nah, kami tahu Mesias, yang disebut Kristus akan datang.
Dan ketika Ia datang, Ia akan melakukan hal ini.”
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Dia berkata, “Akulah Dia.”

Tidak  ada  lagi  keraguan.  Dia  tidak  perlu  menjelaskannya.  Perempuan  itu
melihatnya. Dia percaya. Pergilah dia! Kenapa? Apa yang Ia lakukan kepadanya? Ia
menebus perempuan itu.

Sekarang lihatlah, Dia datang menjadi seorang Penebus. Apakah itu benar? Apa
artinya menebus? Membawa kembali. Kenapa Dia tidak mendapatkan imam itu? Dia
tidak pernah ada di sana sebelumnya. Paham? Dia tidak mempunyai perwakilan.

Dia datang untuk menebus yang sudah jatuh. Di dalam kejatuhan itu hal ini sudah
mengacaukan gadis  tersebut,  tetapi  Allah  sudah  memiliki  dia  di  dalam pikiranNya
sebelum dasar dunia ada, dan Dia datang untuk membersihkannya. Kemudian Dia harus
mempunyai Hidup Kekal. Paham?

71 (140) Di manakah, imam itu, apa yang itu lakukan kepadanya? Itu mengirimkan
dia kembali ke tujuannya. Dia tidak mempunyai apa-apa sejak mulanya, hanya belajar
secara intelektual.

Sekarang dengarkan,  sahabat,  jika hanya belajar  secara intelektual  saja yang
sudah anda dapatkan, anda mendapatkan sesuatu yang berbeda dari hal itu. Dan anda
tidak  akan  pernah  sanggup  untuk  memahaminya  jikalau  anda  tidak  mendapatkan
perwakilan itu. Itulah alasan saya percaya anda datang dari timur dan barat, utara dan
selatan: Firman, yang hidup, yang dimanifestasikan.

72 (142) Perhatikan, sekarang, bagaimana Dia membuat jalanNya diketahui oleh nabi-
nabiNya sejak mulanya. Dia tidak pernah mengubahnya.

[Kosong tidak  terekam—Ed.]  .  .  .  keselamatan.  Dia  membenarkan seseorang,
menguduskan dia, mengirimkan Roh Kudus dan Api, dan membakar dosanya keluar dari
dirinya, dan diriNya diam di dalam dia.

Dia lakukan kepada bumi yang akan Dia pakai di dalam rencana penebusan dengan
cara yang sama. Ia bertobat dan dibaptis di dalam air ke dalamnya, oleh Nuh. Yesus
datang  dan  menguduskannya  dengan  meneteskan  DarahNya  ke  atasnya  dan
mengklaimnya.  Dan di  bumi  yang baru yang akan datang itu,  ia  harus  mengalami
baptisan Api kudus untuk membersihkannya dari setiap yang jahat, setiap kuman, setiap
penyakit, semua yang ada, dan menjadikannya baru. “Aku melihat Langit yang Baru dan
Bumi yang Baru.”

Anda menjadi seorang manusia yang baru. Amin! Bukan sekedar manusia lama
yang  ditambal  dengan  bergabung  dengan  gereja  atau  mencoba  untuk  membalik
halaman yang baru,  tetapi  anda adalah satu unit  produk baru yang lengkap.  Allah
mengambil manusia yang lama itu dan membakar dia sepenuhnya dengan Roh Kudus
dan Api dan diriNya datang, mengirimkan perwakilan anda. “Tidak ada seorang pun
yang dapat datang kepadaKu jikalau Bapa tidak menariknya. Dan semua yang telah
Bapa berikan kepadaKu akan datang kepadaKu.” Anda memahaminya? Rencana yang
sama, cara yang sama.

73 (146) Setan adalah . . . akan diambil dari bumi, sama seperti Setan yang diambil
dari diri anda. Setan tidak bisa mengganggu; atau, dia dapat menggoda, tetapi dia tidak
bisa mendapatkan seorang Kristen yang dilahirkan kembali.  Sebab dari  sejak dasar
dunia Allah sudah melihat dia, dan mengirimkan Yesus untuk menebus dia, dan Darah
itu berbicara bagi dia. Bagaimana dia dapat berdosa sedangkan itu bahkan tidak dapat
dilihat oleh Allah? Dia bahkan tidak . . . Hal yang Dia dengar hanyalah suara anda. Dia
melihat perwakilan anda. Amin. Itu benar. Paham?

74 (147) Dengan maksud yang sama, sebab dunia adalah salah satu dari atribut-
atributNya, sama seperti anda yang adalah salah satu dari atribut-atributNya. Dunia
menjadi salah satu dari atribut-atributNya, karena ia adalah pikiran Allah sejak mulanya
untuk memiliki sebuah dunia, untuk berada di sebuah Takhta, untuk menjadi seorang
Raja, untuk menjadi seorang Penebus, untuk menjadi seorang Penyembuh. Itu adalah
atribut-atributNya.
75 (148) Sama seperti atribut dari diri anda. Saya tidak dapat mengucapkan “tonggak”
jikalau saya tidak berpikir tentang tonggak. Saya tidak dapat mengucapkan “manusia”
jikalau saya tidak berpikir tentang manusia. Dan ketika saya berpikir tentang manusia,
kemudian mengucapkan “manusia,” pikiran adalah atribut saya dan ekspresi adalah
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perkataan itu. Paham?

Seperti Yesaya, bagaimana dia dapat mengatakan bahwa seorang perawan akan
mengandung? Apakah sebuah pemikiran?

76 (150) Sekarang, banyak dari anda yang bertanya-tanya bagaimana kemampuan
untuk mengetahui pikiran hati itu bisa datang? Saya akan beritahu anda. Nah, yang
saya ucapkan itu adalah perkataan, dan itu bukanlah pikiran saya, karena saya tidak
tahu. Saya tidak tahu tentang pikiran itu. Bagaimana saya dapat memberitahu anda
siapakah  anda  dan  darimana  anda  berasal,  sedangkan  saya  tidak  kenal  anda?
Bagaimana  saya  dapat  memberitahu  apa  yang  anda  lakukan  10  tahun  yang  lalu,
sedangkan saya tidak pernah melihat anda seumur hidup saya? Bagaimana saya dapat
memberitahu anda di mana anda melakukan dan apa yang akan anda lakukan 10 tahun
dari sekarang? Bagaimana saya tahu tentang masa yang akan datang? Tetapi itu adalah
pikiran Seseorang yang lain.

“Biarlah pikiran yang ada pada Kristus ada padamu. Biarlah pikiran yang ada pada
Kristus ada padamu.” Lihat, maka itu bukan pikiran anda. Itu adalah pikiran Dia melalui
anda. Dan anda bukan sedang mengekspresikan perkataan anda sendiri; anda sedang
mengekspresikan PerkataanNya.

77 (152) Begitulah betapa seringkali  saudara-saudara itu mengalami kebingungan
tentang penafsiran bahasa roh dan yang lainnya. Lihat, mereka mengucapkan hal-hal
yang tidak benar, mereka tidak menyadari bahwa itu adalah Setan. Anda berkata, “Di
taman Allah?” Tunggu saja sampai kita selesai. Cari tahu saja apakah itu benar atau
tidak. Lalang dan gandum tumbuh di ladang yang sama. Keduanya hidup oleh matahari
yang sama dan hujan yang sama. Paham?

“Tetapi jika ada seorang nabi di antaramu, Aku, Tuhan, akan berbicara kepadanya.
Dan jika apa yang dia katakan itu terjadi, maka itu dari Aku, paham, sebab dia tidak
sedang mengekspresikan pikirannya sendiri. Dia sedang mengekspresikan pikiranKu,
atribut-atributKu akan hal-hal yang harus datang, dan Aku akan memakai mulutnya
untuk mengekspresikan hal-hal itu. Dan sesudah dia mengucapkannya, maka hal-hal itu
harus terjadi. Langit dan bumi akan lenyap tetapi FirmanKu tidak akan pernah gagal.”

Yesaya berkata, “Seorang dara akan mengandung.” Itu sudah menjawabnya. Dia
akan mengandung. Apa yang telah Allah katakan, Dia kerjakan.

78 (155) Oh, dinyatakan oleh nabi-nabiNya yaitu semua manifestasiNya, karena itu
adalah atribut-atribut dari pemikiran-pemikiranNya yang diekspresikan.

Sekarang, di sinilah itu di dalam diri perempuan ini. Dia adalah salah satu dari
atribut-atributNya. Paham?

Dan  ada  seorang  imam mewakili  Terang  itu.  Dia  sudah  mempelajarinya  dari
Alkitab. Dia sudah mempelajari bahwa Allah adalah Allah. Dia sudah mempelajari bahwa
kekudusan adalah benar. Dia diajar bahwa ada hukum Allah. Dia sudah mempelajarinya
karena konsep intelektual.  Dan dia dilahirkan dari  garis keturunan yang benar; dia
adalah seorang Lewi. Tetapi dia hanya mengetahuinya melalui konsep intelektual. Dan
ketika Terang zaman itu . . . Lihat, dia sudah mempelajarinya melalui apa yang sudah
terjadi,  bukan  apa  yang  sedang  terjadi;  apa  yang  sudah  terjadi!  Dan  ketika  dia
mendapati apa yang sedang terjadi, denominasinya tidak mengatakan apa pun tentang
Itu, oleh karena itu dia tidak mempunyai perwakilan atasnya.

79 (158) Tetapi di sini adalah seorang Penebus yang ada di bumi pada saat itu untuk
menebus atribut-atribut Allah itu, dan perempuan itu menerimanya. Perempuan itu tidak
pernah mempertanyakannya. Dia berkata, “Ketika Mesias datang, Dia akan melakukan
ini,”  dan  itu  sudah  menjawabnya.  Dan  dia  melihat  itu  dilaksanakan,  jadi  .  .  .  Dia
berkata, “Akulah Mesias,” jadi itu sudah menjawabnya. Tidak ada lagi pertanyaan-
pertanyaan. Dia langsung pergi memberitahu orang-orang yang lain, “Mari,  lihatlah
Siapa yang aku temukan.”

80 (159) Proses-proses ini membuat kita bersih, sebuah bait untuk tempat Dia tinggal:
pembenaran, pengudusan, baptisan Roh Kudus dengan Api. Itu melakukan pembersihan
atas bait (kita) ini.

81 (160) Jadi, sebagaimana kerangka dunia yang lama tidak hancur, oleh air itu ketika
ia dibasuhkan; kerangka planet itu, kerangka yang lama itu, . . . semua yang kotor,
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semua hal  yang sudah ditaruh Allah di  bumi,  tidak dihancurkan ketika  dunia  yang
pertama dihancurkan. Dan Alkitab mengatakan bahwa itu “dihancurkan,” tetapi itu tidak
pernah menghancurkan kerangkanya. Itu hanya menghancurkan dosa dan orang-orang
berdosa yang ada di atasnya. Kerangka itu tetap ada.

82 (161) Tetapi, anda lihat, sebagaimana pembenaran, sebagaimana kalian Baptis dan
Methodis  ingin merenungkan itu,  pembenaran saja,  percaya dan dibaptis,  itu tidak
cukup.  Anda  akan  langsung  mengembara  lagi  kepada  hal-hal  duniawi,  memotong
pendek rambut anda dan memakai celana-celana pendek, dan lain sebagainya. Nah,
belum ada apa pun yang terjadi. Anda pandang saja ke belakang dan melihat bahwa
anda sudah melakukan yang salah.
83 (162)  Apakah  yang  dilakukan  oleh  pembenaran  kepada  dunia?  Tidak  pernah
melakukan suatu apa pun kepadanya; langsung dimulai lagi, sebanyak dosa yang dulu
sudah pernah ada. Begitulah jalannya yang ditempuh seseorang, dan hanya sampai
sejauh itu yang dia tempuh.

Begitulah caranya yang seharusnya dilihat oleh penginjil besar Billy Graham itu. Dia
berkata,  “Saya pergi  dan mendapatkan 30.000 orang bertobat,  kembali  lagi  dalam
setahun dan tidak  mendapatkan 30 orang.”  Hanya sampai  sejauh itu  saja  mereka
berjalan. Paham? Dan, tentu saja, mereka bertobat. Saya percaya mereka bertobat;
sebagian besar dari mereka, atau sedikitnya sebagian dari mereka. Tetapi itu bukan apa
yang ia ambil. Itu membuktikannya di sini.
84 (164) Sekarang, jadi kerangka dunia yang lama itu tidak dihancurkan oleh air itu.
Dunia hanya dibasuh. Itu mendapatkan baptisannya. Ia dibaptis.

Demikian pula kerangka itu akan tetap ada meskipun ia dibakar oleh api. Itu tidak
menghancurkan bumi, paham, itu hanya menghancurkan dosa yang di atasnya.

85 (166) Perhatikan di sini, sebagian dari kalian para pelajar Alkitab, dan khususnya
Doctor Dale yang memandang saya. Perhatikan di Petrus, Petrus pasal 2 di sini, pasal 3,
tepatnya, dia memakai kata “dunia” sebagaimana sebuah kata Yunani, “Kosmos,” yang
artinya “tatanan dunia.” Bumi akan berlalu, melelehkan unsur-unsur itu dengan panas
yang tinggi. Paham? Bukan berarti bumi, planet akan lenyap, tetapi dunia, Kosmos,
perpolitikan, orang-orang berdosa, sistem-sistem, dosa, penyakit, kuman-kuman, segala
sesuatu yang salah akan berlalu. Segala sesuatu yang sekali . . .

Dulu Allah pernah mengguncangkan langit, tetapi kali ini Dia berkata bahwa Dia
akan  mengguncangkan  bumi,  langit  dan  bumi  .  .  .  “Dia  mengguncangkan  bumi,”
tepatnya, “dan kemudian kali ini Dia akan mengguncangkan langit.”. Paham? “Sebab
kita menerima sebuah Kerajaan yang tidak dapat terguncangkan.” Itu adalah sebuah
Kerajaan yang Kekal. Lihatlah bagaimana Dia pergi ke situ.

86 (168) Perhatikan di sini, Petrus berkata, “Dan akan binasa dengan api yang panas
dan  pekerjaan-pekerjaan  yang  di  dalamnya  dibakar,”  bukan  planet.  “Pekerjaan-
pekerjaan yang ada di dalamnya,” pekerjaan-pekerjaan manusia, semua politisi-politisi
mereka, dan rancangan-rancangan kotor mereka, dan semua denominasi-denominasi
mereka dan rancangan-rancangan buatan manusia itu, semuanya akan turut dengannya
ketika itu dibakar.
87 (169) “Dan—dan langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat.” Apakah anda
memperhatikan  di  sini?  “Langit  akan  lenyap  dengan  gemuruh  yang  dahsyat.”
Dengarkan, seluruh bumi akan menyala dengan api dan akan membakar gas-gas yang
ada di dalam bumi dan meledakkannya. Tepat sekali. Berbicara . . . Alkitab mengatakan
di sini, Petrus berkata, “Dan langit akan lenyap dan bumi akan bergemuruh dengan
suara  yang dahsyat.”  Suatu  ledakan yang dahsyat  akan  mengguncangkannya,  oh,
bukan main, karena itu harus membunuh setiap penyakit, setiap semak duri, setiap
rumput duri, segala sesuatu yang ada akan diselesaikan, api itu akan membakarnya.
Dan ingat,  itu bukan sepenuhnya api  yang sesungguhnya saja,  itu juga Api  kudus,
paham, yang akan melenyapkan Setan dan semua pengikutnya, semua iblis-iblis. “Baik
langit dan bumi,” amin, “akan lenyap,” membunuh semua kuman, semua serangga,
semua kehidupan alam yang di atasnya dan yang di sekitarnya, bahkan H2O (air) akan
meledak. Renungkan itu. Berbicara tentang suara gemuruh yang dahsyat!

Anda pikir  suara  gemuruh kecil  di  Tucson ini  adalah sesuatu  yang seperti  itu,
sesudah Dia membuka keenam meterai, hal itu mengguncangkan daerah sekitarnya dan
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menyebabkan pergunjingan itu, tunggu sampai bumi ini menerima baptisannya!

88 (171) Anda tahu, ketika seseorang menerima baptisan Api maka ada banyak suara
gemuruh  di  sekitar  situ.  Mereka  pikir  itu  adalah  suatu  yang  memalukan  kalau
mendengar orang-orang berteriak-teriak dan bersorak-sorak seperti itu. Tunggu saja
sampai bumi ini memperoleh baptisannya.

Yeah,  itu  akan  menjelaskan  .  .  .  meledakkannya,  H2O,  air,  sebab  Alkitab
mengatakan di sini di Wahyu 21, “dan tidak ada lagi laut,” meledakkannya. Ini akan
mengubah seluruh permukaan dari keseluruhan bumi. Ia akan terbakar dan meledak
berkeping-keping. Semua yang di luar, lapisan kulitnya dan sedalam ratusan kaki di
bawahnya, itu akan benar-benar dihancurkan sepenuhnya. Atmosfer-atmosfer, gas-gas
yang ada di dalam bumi saat ini, di mana mereka sedang menemukan peluru-peluru
kendali ini yang tidak dapat menembusnya, sebuah bola besar di atas sana, di atas sana
semacam bola di mana di situlah segala jenis gas berada, mereka mengatakan; dan itu
akan  meledak.  Murka  Allah  yang  kudus  akan  turun  ke  atasnya,  dan  akan
membersihkannya, akan mengubah seluruh permukaan itu.

89 (173)  Sekarang,  banyak dari  anda yang ingin  mencatat  kata  ini,  kata  Yunani,
“lenyap.”  Itu berasal  dari  kata .  .  .  Saya harus menemukannya tadi.  Tadinya saya
berpikir, “Bagaimana dunia ini akan lenyap, sedangkan kita akan tinggal di atasnya?”
Tetapi jika anda mau memperhatikan, sebagian dari anda yang ingin mencatatnya, saya
akan mengejanya untuk anda. Saya tidak dapat melafalkannya, p-a-r-e-r-e-c-h-o-m-i-a.
Saya tidak tahu bagaimana melafalkannya.

Nah, begitulah, seperti  yang tadi  saya katakan, ketika saya mendapatkan .  .  .
Pengilhaman itu menerpa saya kepada sesuatu, kemudian saya kembali untuk mencari
kata tersebut. Nah, di sini saya tidak dapat melafalkan kata itu, atau saya tidak dapat—
saya tidak dapat melafalkannya. Tetapi, dalam hal itu Tuhan masih memberikan sebuah
cara  kepada  saya.  Saya  pergi  dan  mencari  tahu  apa  arti  kata  itu,  kemudian  saya
mendapatkannya. Paham? Kemudian saya mendapatkannya lagi. Paham?

Langit dan bumi akan lenyap, sekarang, kata ini artinya “pindah dari satu bentuk
ke bentuk yang lain.” Artinya bukan “pemusnahan,” sebagaimana yang diartikan dalam
kata Inggrisnya, lenyap, itu dimusnahkan. Tetapi kata Ibrani, atau kata Yunaninya di
sini artinya bukan lenyap; itu artinya “pindah dari satu bentuk ke bentuk yang lain.”
Lihat, tetapi, “pindah dari satu kondisi,” dikatakan, “ke kondisi yang lain.”

90 (176)  Sekarang perhatikan,  Paulus  memakainya,  jika  anda mau membacanya
sekarang. Catatlah itu, anda dapat membacanya nanti. Di Titus 3:5, Paulus memakai
kata yang sama ini, artinya pembaharuan manusia, orang itu dipindahkan dari orang
berdosa  menjadi  orang  kudus,  tidak  sepenuhnya  dimusnahkan.  Ketika  seseorang
diubah, dia tidak dimusnahkan, tetapi dia adalah seorang yang diubahkan. Dia sudah
diubah dari dia yang dulu menjadi dia yang sekarang, bukan dimusnahkan.
91 (177) Yesus memakai kata yang sama di Matius 19:28; nah, bukan 28:19. Nah,
19:28, Dia berkata kepada mereka, “Kamu sudah berada bersama-sama dengan Aku di
dalam Kerajaan BapaKu, diperbaharui,” anda paham, “diubah,” ketika anda diubah. Dia
memakai kata yang sama.

Dan Dia memakai kata yang sama ketika Dia berkata, kepada anak keledai itu,
berkata, “Lepaskan keledai itu dan biarkan ia pergi.”

Mengucapkan kata yang sama pada saat  kebangkitan Lazarus,  “Lepaskan dia!
Ubahkan dia! Dia sudah diikat; biarkan dia pergi!”

Apa artinya itu? Bumi akan dilepaskan dari genggaman Setan. Ia akan dilepaskan.
Ia akan dilepaskan dari  perpolitikan,  ia  akan dilepaskan dari  sistem-sistem relijius
denominasi; untuk dipakai bagi Kerajaan Allah, untuk mendirikannya di sini  di  atas
muka bumi. Tetapi sepanjang ia berada di tangan Setan, perpolitikan, Setan penguasa
bumi ini, dia yang memilikinya. Ia menjadi milik Setan, tetapi sekarang Kristus sudah
menebusnya.
92 (181) Dulu saya menjadi  miliknya,  tetapi  sekarang tidak.  Dulu perempuan itu
menjadi  miliknya,  tetapi  sekarang  tidak.  Lihat,  Dia  datang  untuk  melepaskan
cengkeramannya. Dia melepaskan cengkeraman dosa, dari Setan, atas hidup saya, atas
hidup anda, dan sekarang kita bukan miliknya.

Sudah seringkah anda mendengar saya berkata, di dalam doa, “lepaskan tanganmu
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dari kepunyaan Allah”? Paham? Amin! Milikilah iman untuk mengklaim milik anda. Itu
adalah hak-hak anda. “Lepaskan tanganmu dari wanita itu!” “Lepaskan tanganmu dari
pria itu.” Paham? Iman akan melakukannya. Oh, bukan main! Bukan memusnahkannya,
tetapi hanya, “Lepaskan tanganmu darinya,” melepaskannya, membiarkannya pergi,
memindahkannya. Itu berubah.

Bumi  akan  berubah.  Perpolitikan  akan  berubah.  Keagamaan  akan  berubah.
Denominasi-denominasi akan lenyap. Perpolitikan akan lenyap. Kerajaan Allah akan
ditegakkan.

93 (184) Kita membaca di Yohanes, baca Yohanes dan Wahyu 6:14, lihat, “ia seperti
gulungan kitab yang digulung.” Alkitab berkata . . . bahwa itu . . . Yohanes berkata,
“Aku melihat langit dan bumi seperti gulungan kitab yang digulung,” Yohanes, Wahyu 6:
14.

Yesus berkata, “Langit dan bumi akan berlalu,” atau dengan kata lain, langit dan
bumi akan diubahkan. Memakai kata yang sama itu lagi di situ.

Bukan, bukan dimusnahkan, sebab nanti di Wahyu 21:2-24 dia melihat Yerusalem
yang baru turun dari Allah dari Surga dan duduk di atas bumi ini. Bukan artinya bahwa
ia akan dimusnahkan. Sistem-sistem akan diubah.

94 (187) Daniel melihat hal yang sama. Sebuah Batu memukul dunia, yang dipotong
tanpa tangan manusia,  dan seluruh patung dari  sistem-sistem itu  dirubuhkan dan
menjadi seperti sekam yang dijemur pada saat musim panas di tempat penjemuran, dan
angin menerbangkannya. Dan Batu itu sendiri tumbuh menjadi sebuah Gunung yang
besar  menutupi  bumi.  Sekarang  lihatlah  sedikit  tentang  Gunung  itu.  Gunung  itu
menutupi bumi.

Juga, kita menemukan di sini, juga di Wahyu, dikatakan, “Raja-raja di Bumi yang
Baru akan membawa masuk penghormatan dan kemuliaan ke dalamnya.”  Di  bumi,
duduk . . . Yerusalem yang baru duduk di bumi ini. Lihat, itu betul-betul berubah.

95 (189) Anda adalah pria yang sama di dalam sosok anda yang dulu ketika Allah
memanggil anda, wanita yang sama. Tetapi, anda lihat, apa yang dulu terjadi, itu adalah
sebuah pembaharuan. Kehidupan yang lama sudah lenyap. Keinginan-keinginan yang
lama  sudah  lenyap.  Ketika,  dulu  anda  suka  minum-minuman,  dan  mengutuk,
bertengkar, geram, dan keluyuran, dan tidak bermoral, hal-hal itu sudah mati. Paham?
Tetapi sekarang anda yang dulu . . . Dulu anda adalah perantaranya Setan; sekarang
anda ditebus.

Dan begitulah bagaimana dunia nantinya, cara yang sama, ditebus, Langit yang
Baru dan Bumi yang Baru.

Sama seperti anda, “Anda adalah makhluk yang baru.” Dan kata Yunaninya di situ,
siapa pun tahu, dikatakan, “Anda adalah ciptaan yang baru.” Amin! Ciptaan yang baru di
bait tua yang sama ini. Haleluya. Perhatikan apa yang terjadi di sini sekarang. Mulia!
Baiklah.

Sekarang, kita tahu bahwa bumi ini akan menarik raja-raja di bumi.

96 (192) Dan lagi di Matius 5:5, Yesus berkata, “Orang-orang yang lembut hatinya
akan mewarisi bumi.” Bukan berarti bahwa kita akan memiliki bumi yang lain. Itu akan
merupakan  bumi  yang  sama.  Saya  sedang  mencoba  memperlihatkan  rencana
penebusan itu kepada anda, sebelumnya, jika saya tidak memperoleh yang lainnya.
Paham? Baptisan Api terhadapnya hanya untuk membersihkannya dan menjadikannya
sebagai  sebuah tempat  tinggal  yang layak bagi  orang-orangNya yang lembut  hati.
Paham? Oh!

Seperti yang dulu Dia lakukan kepada kita, ciptaan ini untuk didiami, sebelum Dia
dapat masuk ke dalamnya, Dia harus memberikan baptisan Api kepada kita; kemudian
Roh Kudus masuk dan tinggal,  baptisan Api.  Kemudian,  ketika  anda mendapatkan
baptisan Api itu, maka Roh Kudus dapat masuk. Apa yang itu lakukan? Itu membakar
segala sesuatu yang bertentangan dengan Firman supaya keluar dari diri anda. Paham?
Ia  tidak  akan  percaya  kepada  yang  lainnya  selain  Firman saja,  karena  Itu  adalah
Firman. Paham? Paham? Paham?

97 (195)  Nah,  itulah yang sedang kita  bicarakan baru-baru ini,  bukti  Roh Kudus.
Paham? Bukti  Roh Kudus adalah ketika anda dapat menerima Firman, bukan suatu
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sistem,  melainkan  mempunyai  sebuah  pengertian  yang  jelas.  Bagaimana  anda
mengetahui pengertian Firman yang jelas? Lihatlah Ia membuktikan diriNya sendiri.

“Yah,” anda berkata, “saya tahu ini melakukannya, dan itu.” Oh, ya, rumput duri
pun hidup dengan cara yang sama. Paham?

Tetapi itu harus merupakan keseluruhan Firman. Untuk menjadi Mempelai Wanita
anda harus menjadi bagian dari Dia [Laki-laki—Ed.]. Dia adalah Firman. Paham? Dan
apa bagian dari Dia itu? Firman yang dijanjikan bagi zaman ini ketika Dia memanggil
Mempelai WanitaNya. Anda bagian dari itu. Anda mengerti? Sekarang, jangan—jangan
lepaskan hal itu. Perhatikan.

98 (198) Dan Dia menjadikannya sebuah tempat yang layak untuk hidup selamanya.

Perhatikan, ini masih belum menunjuk ke, pemerintahan Milenium ini, masa 1000
tahun,  bukanlah  bumi  yang  baru.  Lihat,  pemerintahan  Milenium  adalah  sebuah
pemerintahan yang berbeda. Itulah yang kita tuju, Milenium, tetapi itu bukan Bumi yang
Baru, dan Langit yang Baru. Bukan, bukan. Itu hanyalah sebuah tempat beristirahat,
paham, sebuah periode perhentian, sama sekali bukan Langit yang Baru dan Bumi yang
Baru. Sebab, lihat, di dalam Milenium itu kita memiliki hal-hal yang tidak akan masuk ke
yang itu. Itu adalah sebuah pralambang dari hari ketujuh yang dulu dari Eden, hari yang
ketujuh sesudah Dia menjadikan dunia. Pada hari yang ketujuh Dia beristirahat di Eden,
dan Milenium.

99 (199) Lihat, usia dunia sekarang sudah hampir 6000 tahun. Nah, dan setiap 2000
tahun ia mengalami sebuah kehancuran. Paham?

2000 tahun pertama, air bah datang, dan Dia membaptisnya dengan (apa?) air.

2000 tahun berikutnya, Yesus datang untuk menguduskan dan mengklaimnya,
meneteskan DarahNya ke atasnya, menyebutnya sebagai milikNya. Baiklah.

“Aku akan datang lagi,” sekarang, sebagai Raja bersama dengan RatuNya. Dan apa
yang Dia lakukan pada 2000 tahun yang kedua itu? Dia datang dan memberikan periode
istirahatNya.

Dan  kemudian  membakarnya  dan  mengklaimnya  bagi  milik  kepunyaanNya,
menempatkan Milik KepunyaanNya kembali ke situ.

Dan perhatikan, bukan dunia yang sempurna, Milenium ini adalah pralambang hari
yang ketujuh itu. Kemudian datanglah Penghakiman Takhta Putih. Lihat, kita masih
memiliki  penghakiman. Kita masih berada di dalam waktu di Milenium tersebut. Itu
adalah sebuah hari,  1000 tahun. Ini  adalah sebuah unsur waktu. Bukan, sekarang,
jangan bingung dengan Bumi yang Baru itu, karena bukan yang itu.

100 (205) Mungkin anda berkata begini kepada saya. Nah saya hanya merasa mungkin
seseorang berkata begini kepada saya, bahwa, “Nah, Saudara Branham, apa yang akan
anda lakukan sekarang? Anda sudah kehabisan dengan angka tujuh anda yang lengkap
itu.  Apa  yang  akan  anda  lakukan  sekarang?  Nah,  anda  adalah  seorang  tukang
dispensasi.” Itulah saya, dan saya percaya Allah juga begitu. Bukan. Perhatikan, “Anda
sudah kehabisan dengan pralambang-pralambang dispensasi, sebab jika anda hendak
menempatkan sesuatu yang melewati  hari  yang ketujuh itu,  bagaimana anda akan
mendapatkannya? Ke mana anda akan tuju sekarang?”

Baiklah.  Saya mau supaya anda memperhatikan sesuatu.  Paham? Tidak,  saya
tidak, saya belum keluar dari dispensasi-dispensasi. Saya mendapatkan ayat Firman
yang  lain  di  sini.  Dan,  ingat,  bahwa  semuanya  Itu  harus  digenapi,  setiap  jengkal
dariNya. Paham?

101 (207) Sekarang anda berkata, “Saudara Branham, anda sedang mencoba untuk
menempatkan sesuatu di situ yang di luar hari yang ketujuh itu, sabat hari ketujuh itu.”

Sebagaimana Allah menjadikan bumi dan bekerja selama enam hari dan berhenti
pada hari yang ketujuh maka itu hanyalah sebuah pralambang waktu, waktu. Tetapi
baru saja saya katakan tadi bahwa kita menjadi Kekal.

“Jadi sekarang di manakah pralambang anda itu? Anda mengatakan bahwa anda
adalah seorang tukang tipologi [orang yang menjelaskan sesuatu melalui pralambang-
pralambang—Ed.]. Jadi,  anda, anda sudah kehabisan pralambang-pralambang anda
sekarang.”  Tidak,  saya  belum  kehabisan.  Mari  temukan  saja  bahwa  kita  belum
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kehabisan.

102 (210) Mari  menuju ke Imamat,  kembali  ke Imamat pasal  23.  Saya ingin anda
memperhatikan di Imamat di mana kita buka itu pada hari Minggu yang lalu, atau . . .
Ini yang memberi saya ide tersebut di sini. Imamat pasal 23 ayat 26.

Sekarang ingat, terdapat tujuh hari raya. Hari raya sangkakala, hari raya pondok
daun, hari raya unjukkan berkas sulung, semuanya ini. Terdapat tujuh hari raya besar
yang hanyalah sebuah pralambang dari Tujuh Zaman Gereja. Dan anda ingat berapa
banyak sabat di antara yang satu ke yang lainnya? Nah, tujuh sabat antara Pentakosta
dan sangkakala-sangkakala, yang adalah tujuh zaman gereja. Dan ada tujuh hari raya
yang melambangkan tujuh Zaman Gereja. Jagalah jalannya angka-angka anda.
103 (212)  Berkata,  “Nah  sekarang,  Saudara  Branham,  anda  sudah  benar-benar
kehabisan. Anda sudah mendapatkan angka tujuh anda.”

Baiklah, mari ambil hari raya yang terakhir itu, yang adalah hari raya pondok daun.
Sekarang perhatikan, di sini di ayat 36.

Tujuh  hari  lamanya  kamu harus  mempersembahkan  korban  api-apian
kepada TUHAN: dan pada hari yang kedelapan—pada hari yang kedelapan
akan ada suatu pertemuan kudus (ada hari kudus yang lain datang) . . . hari
pertemuan kudus bagimu; dan kamu akan mempersembahkan korban api-
apian  bagi  TUHAN:  itulah  hari  raya  perkumpulan;  janganlah  kamu
melakukan sesuatu pekerjaan berat.

Sekarang kita mendapatkan “hari yang kedelapan.” Sekarang, hanya ada tujuh
hari, tetapi di sini kita berbicara tentang “hari yang kedelapan,” hari pertemuan kudus,
pertemuan. Perhatikan, “Tidak ada pekerjaan di dalamnya.” Hari kedelapan itu, adalah
(apa?)  kembali  ke  hari  yang  pertama.  Wah,  itu  berbicara  tentang  kekekalan,
sebagaimana ia berputar terus tanpa ada sebuah tempat untuk berhenti. Amin. Apakah
anda melihatnya?
104 (215) Perhatikan, itu juga pada hari yang kedelapan ini. Hari yang terakhir, hari
raya pondok daun, perhatikan, sesudah itu, sesudah hari raya yang terakhir itu, sesudah
zaman gereja yang terakhir, sesudah tujuh hari yang terakhir di bumi selesai, sesudah
Milenium itu datanglah pertemuan kudus ini.

Ingat, ini adalah hari raya pondok daun, tabernakel-tabernakel, “tempat-tempat
berkumpul.”  Amin!  Di  mana,  “Di  Milenium  itu,”  Alkitab  berkata,  “mereka  akan
membangun rumah-rumah; mereka akan mendiaminya.”

Tetapi di Bumi yang Baru, Dia sudah pergi dan mempersiapkan tempat itu. Itu
sudah dibangun. Kita tidak ada urusan dengan bangunannya itu. Amin. Kekal! Oh, saya
sungguh  mengasihi  Firman itu!  Bukan  main!  Sebuah  Pertemuan Kudus,  hari  yang
kedelapan. Di mana, hanya ada tujuh hari. Maka pada hari yang kedelapan, yang adalah
kembali  ke  hari  yang  pertama  itu  lagi,  kembali  ke  hari  yang  pertama,  hari  yang
kedelapan adalah sebuah Perte- . . . Pertemuan Kudus.
105 (218) Perhatikan, tujuh hari, hanyalah berhubungan dengan ciptaan yang lama,
waktunya dunia. Tujuh hari, itu adalah Milenium, hari perhentian. Sebagaimana Allah
bekerja selama enam hari,  berhenti pada hari yang ketujuh, gereja bekerja selama
enam hari dan berhenti pada hari yang ketujuh. Tetapi anda masih ada di dalam unsur
waktu. Saya bukan sedang berbicara tentang kekekalan.

Tetapi anda lihat, tidak ada hal yang seperti itu seperti hari yang kedelapan itu;
anda kembali ke hari yang pertama itu lagi, paham, hari yang pertama.

106 (220) Sabat berbicara tentang hukum yang lama, yang sudah lenyap. Memelihara
sabat, yang sudah “lenyap,” atau, saya sudah katakan tadi, “berubah menjadi yang
lain.” Itu tidak lenyap; itu hanya berubah dari hukum yang lama, yaitu memelihara
suatu hari tertentu dalam satu minggu.

Yesaya pasal 19, berkata, saya yakin 28:19, berkata, “Perintah demi perintah;
sedikit di sini, dan sedikit di sana.” “Peganglah dengan erat apa yang baik.” “Sebab oleh
orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing Aku akan
berbicara kepada bangsa ini. Dan inilah perhentian itu.” Paham?

Anda masuk ke dalam Hidup, bukan memelihara suatu hari  atau bayangan itu.
Paulus berkata di situ di Ibrani pasal 4, “Kamu memelihara hari-hari dan bayangan-
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bayangan dan hal-hal seperti itu; aku khawatir akan pengalamanmu itu.” Nah, kita tidak
pindah ke hari-hari tertentu dan ketetapan-ketetapan. “Kamu sudah pindah dari maut
kepada Hidup Kekal,” bukan hari-hari dan masa-masa. Anda sudah pindah ke dalam
Kekekalan. Itulah perte- . . . pertemuan kudus, pertemuan, tepatnya.

107 (223) Tujuh hari, perhatikan, yang “sudah lenyap,” atau, saya sudah katakan, akan
“berubah menjadi yang lain.” Hari kedelapan berhubungan dengan ciptaan yang baru,
paham, bukan ciptaan yang lama. Hari kedelapan adalah ciptaan baru.

Sebab, pada hari yang kedelapan itulah Tuhan kita bangkit dari antara orang mati.
Itulah pertemuan anda yang lain, kekudusan, sama sekali tidak mengingat hari-hari
sabat, atau hari raya pondok daun, hari raya ini, hari raya Pentakosta. Yesus bangkit
dari antara orang mati bagi pembenaran kita pada hari yang kedelapan. Sesudah tujuh
hari sabat, atau tujuh hari, Tujuh Zaman Gereja, Yesus bangkit dari antara orang mati.
Hari  kedelapan,  yang  adalah  sebuah  pertemuan  kudus,  paham,  yang  adalah  hari
pertama.

Lihat, anda sudah benar-benar menembus waktu dan masuk ke dalam kekekalan
lagi, bukan memelihara hari-hari, dan memelihara sabat dan bulan-bulan yang baru,
dan hal-hal yang seperti itu. “Tetapi sudah pindah,” mengubah bentuk anda; bukan
dimusnahkan. Glori! “Tetapi pindah dari maut kepada Hidup Kekal.” Oh, sungguh Alkitab
mengajarkan kepada kita! Lihat, pindah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain.

108 (226) Baiklah, “pindah,” Sabat yang lama sudah pindah. Yesus bangkit pada hari
kedelapan. Itu adalah hari yang khidmat, kudus, dan itu bukanlah sebuah hari, sebab
hari, waktu sudah berakhir. Itu pindah kepada kekekalan. Kita langsung dibawa kembali
ke hari yang pertama itu lagi. Paham?

Kekekalan  adalah  seperti  sebuah  cincin.  Anda  tidak  dapat  menemukan  sudut
padanya. Anda tidak dapat menemukan tempat berhenti pada sebuah lingkaran yang
sempurna. Anda berputar dan berputar terus.  Saya tidak peduli  sejauh mana anda
pergi, anda akan terus berjalan. Anda bisa mulai berputar-putar seperti ini; melintasi
lantai, melintasi bumi, pergi melampaui bumi, anda terus ber- . . . [Tidak terekam pada
kaset—Ed.]

Segala sesuatu yang diciptakan di  sini,  diselewengkan, bukan diciptakan, oleh
Setan,  akan  berhenti  ketika  lonceng  emas  yang  besar  itu  berbunyi  dan  sebuah
Sangkakala berbunyi.

Dan  kembali  ke  permulaan  sana  di  mana  pengikat  itu  dibuat  di  Eden,  ketika
manusia  datang  ke  bumi  dan  dia  jatuh,  seekor  anak  domba  kecil  menumpahkan
darahnya,  itu  berbicara  tentang  Anak  Domba  yang  agung  yang  datang  untuk
menumpahkan DarahNya. Kalvari menegakkan salib itu, itu untuk mengikat Perjanjian
Lama kepada mereka yang dibenarkan, yang menantikannya. Dan di dalam dispensasi
yang baru ini, pada Kedatangan Tuhan, di Bumi yang Baru, tali keselamatan itu (Darah,
Kuasa penebusan yang sedang saya bicarakan, dan melalui sistem yang sama sudah
menebus keduanya baik manusia maupun bumi) akan bangkit kepada kekekalan lagi.
Dan lautan api akan menghanguskan segala sesuatu yang tidak saleh dan yang tidak
ditentukan untuk itu. Apakah anda memahaminya?

109 (230) Perhatikan, pada hari yang kedelapan Yesus bangkit bagi pembenaran kita,
sang Raja Kekal dengan Kerajaan Kekal itu, untuk dibaptis kepada, kepada Hidup Kekal.
Bukan tujuh hari; tidak ada hubungannya dengan hari-hari mana pun. Itu berbicara
tentang yang lain, Kekal, yang datang; berbicara tentang sebuah waktu yang Kekal,
Dunia yang sedang saya bicarakan itu.

110 (231) Dan, perhatikan, sesudah 50 hari, atau tujuh hari sabat sejak dari itu lagi, di
situlah datang hari pertemuan kudus. Apa yang terjadi? Roh Kudus turun pada hari
Pentakosta itu, pada hari yang ketujuh . . . Atau, pada hari yang kedelapan, tepatnya,
hari kedelapan, turun pada hari yang kedelapan. Adalah tujuh kali hari sabat berikutnya,
persis,  sesudah  kebangkitanNya,  paham;  jadi  itu  akan  merupakan  tujuh  kali  lagi,
langsung membawanya kembali ke hari yang pertama dari satu minggu, tepat sekali.
Paham?

111 (232) Itulah hari pertemuan kudus anda, tidak ada hubungannya dengan arti yang
sebenarnya. Itu melampaui yang itu. Itu adalah masuk ke dalam Kerajaan Allah dengan
Kehidupan Kekal,  dengan orang-orang yang ditentukan itu  yang tidak  pernah ada
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awalnya. Itu tidak pernah dimulai pada hari yang mana pun. Anda tidak diselamatkan
pada hari yang mana pun. Anda sudah selalu selamat. Amin. Yesus hanya datang untuk
menebus itu, tetapi anda diselamatkan dari sejak mulanya, karena anda mempunyai
Hidup yang Kekal sejak mulanya.

112 (233) Seekor ikan trout [Sejenis ikan air tawar—Ed.] tidak pernah dapat menjadi
seekor ikan gar atau ikan cebong. Boleh saja ia berada di air yang sama dengannya,
tetapi sejak mulanya ia adalah ikan trout. Jala itu hanya menangkap dirinya, paham,
tetapi ia adalah ikan tersebut sejak mulanya. Di situlah itu . . .

Nah, kita tidak keluar dari dispensasi-dispensasi. Betulkah? Kita tepat ada di dalam
Alkitab. 50 hari kemudian, itu datang.

113 (235)  Lihat,  delapan tidak terhitung dalam satu  minggu.  Nah,  itu  tidak dapat
dihitung, delapan hari dalam satu minggu. Anda tidak dapat menghitungnya begitu,
paham, karena hanya ada tujuh hari dalam satu minggu. Hitung saja kalau anda mau;
Minggu adalah hari pertama dari satu minggu. Paham? Anda hitung tujuh, dan anda
harus kembali lagi dan mulai menghitungnya lagi. Hitung tujuh dan pasti kembali dan
kembali lagi. Paham?
114 (236) Dan kita hidup melalui  semua pralambang-pralambang ini  di  sini,  tetapi
ketika anda menyentuh yang delapan itu anda berjalan ke dalam kekekalan. Anda tidak
datang oleh hukum-hukum, dan ritual-ritual, dan ketetapan-ketetapan. Anda datang
oleh predestinasi. Amin! Di situlah pertemuan kudus yang asli itu! Paham? Dan kita
sedang mengakhiri zaman gereja ketujuh, zaman gereja, zaman Karismatik/Pentakosta.
Apakah anda melihatnya? Kita sedang memasuki pertemuan kudus itu. Kita sedang
masuk ke Kekekalan yang sesungguhnya dan asli itu, di mana Gereja dipanggil, bukan
ke sebuah stasiun, suatu denominasi, melainkan kepada Kekekalan bersama dengan
Raja Kekal mereka. Paham? Kita tidak memilikinya sama sekali. Tidak ada seperti hari-
hari, waktu-waktu, dan masa-masa. Anda pindah kepada Kekekalan, dari mana anda
berasal. Anda sudah ada di sana sejak mulanya. Paham?

115 (237) Jika anda memiliki Hidup Kekal, maka hanya ada satu bentuk, itu adalah
Allah, dan anda adalah sebuah atribut yang diekspresikan. Paham? Jika anda . . . Jika
anda bukan, anda tidak akan ada di sana tentunya. “Tidak ada seorang pun yang dapat
datang kepadaKu jikalau BapaKu tidak menariknya.” Nah, yang lenyap adalah semua hal
yang lama ini, tetapi hal-hal yang ini tidak, jadi ini berbicara tentang Kekekalan. Roh
Kudus  adalah  Kekal.  Maka,  anda  ada  di  dalam  Kekekalan,  di  mana  anda  sudah
senantiasa di situ, tetapi anda baru saja mengenali apa yang telah terjadi.

Lihat,  anda dijadikan untuk sebuah maksud yang Kekal,  karena anda dulunya
adalah manifestasi  dari  sebuah atribut yang dulu ada di  dalam Allah, yang berpikir
tentang  anda  dan  mengekspresikan  anda;  dan  Dia  mengambil  debu  tanah  untuk
memunculkan anda, dan untuk menjadikan anda seorang makhluk manusia. Dan dosa
datang dan menyelewengkan jalanNya. Bagaimanapun juga anda datang, tetapi anda
sudah binasa bersama dengan dunia, jadi Dia datang dan menebus anda, atribut yang
diekspresikan,  dan  juga  menebus  bumi  ini  dengan  cara  yang  sama.  Kemudian
maksudNya bergulir. Paham? Oh, haleluya. Oh, hal itu benar-benar enak buat saya.
Merenungkan apa yang baru saja terbentang!

116 (239)  Sekarang,  di  Efesus  1:10,  itu  disebutkan  .  .  .  Nah,  jika  anda  sedang
mencatatnya, Efesus 1:10, disebutkan, bukan sebuah dispensasi, bukan hari ketujuh.
Itu disebut dengan kegenapan waktu. Dan ketika kegenapan waktu itu sudah tiba, itulah
ketika waktu sudah digenapkan, ketika tidak ada waktu lagi, kemudian anda masuk ke
Kekekalan, sesudah zaman gereja ketujuh selesai, dan memang sudah; zaman Luther
sudah selesai,  zaman Methodis  sudah selesai,  zaman Karismatik/Pentakosta sudah
selesai, dan sekarang anda masuk kepada (apa?) Kekekalan; tidak ada lagi tujuh, tidak
ada lagi tiga, tidak ada lagi yang lain. Mereka ada di dalam Kekekalan, di mana tidak
ada lagi waktu seperti angka-angka, dan waktu-waktu, dan yang lainnya. Amin! Oh,
bukan main! Anda memahaminya sekarang?

117 (240) Atau, sesudah waktu sudah digenapkan, semua dosa sudah lenyap, dibuang
di  Milenium  itu,  pada  saat  Penghakiman  Takhta  Putih  yang  besar  itu.  (Sebuah
pralambang,  oleh  Roh  Kudus.)  Sesudah  dunia  dibakar  dan  dibaptis,  baptisan  api
kudusnya dari Surga; semua dosa sudah lenyap, semua kuman sudah lenyap, semua
iblis sudah lenyap, semua godaan setan sudah lenyap, semua yang jahat sudah lenyap.
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(Pralambang sekarang.) Kemudian apa yang dilakukan Allah? Dia dapat tinggal di bumi,
paham, karena semua dosa sudah lenyap.

118 (241)  Itu  adalah  hal  yang  sama  yang  Dia  lakukan  ketika  Dia  memberi  anda
baptisan Roh Kudus dengan api. Dia dapat datang dan diam dengan anda, dan kita
dapat duduk di tempat di Surga di dalam Yesus Kristus, karena kita sudah ada di dalam
Dia.  Bukan  kita  “nanti.”  Sekarang  ini  kita  sedang  duduk  di  dalam  Yesus  Kristus.
Bagaimana kita masuk ke dalamnya? Oleh satu baptisan Roh Kudus. “Oleh satu Roh kita
semua dibaptis  ke  dalam Kristus,”  di  mana,  itu  sekarang.  Bukan  “nanti”  di  dalam
Kristus; tetapi sekarang! Dia adalah Raja rohani yang agung atas Roh yang ada di dalam
kita, karena kita sudah ada di dalam Dia sejak mulanya.

119 (242) Lihat, Allah pada mulanya, ketika Dia berpikir tentang anda, dan berpikir
tentang yang lainnya, seperti itu, berpikir tentang diriNya sendiri yang menjadi nyata.
Dulunya  itu  adalah  pemikiran-pemikiranNya.  Paham?  Jadi,  Dia  mengekspresikan
pemikiran-pemikiranNya dengan Perkataan. Dia berkata, “Jadilah ini.” “Jadilah ini,” dan
itu terjadi. “Jadilah ini,” dan itu terjadi.

Kemudian beberapa waktu kemudian Dia terus berkata, “Jadilah ini,” sampai pada
suatu hari  bangsa itu berkata,  “Jangan biarkan Allah yang berbicara!”  Dia berkata,
“Sekarang Aku akan berbicara kepada mereka melalui seorang nabi.” Paham? “Sejak
dari sekarang ini Aku akan berbicara kepada mereka melalui seorang nabi.”

Dan Nabi itu berkata, “Akan tiba waktunya; akan datang nanti,” dan itu sudah, dan
itu sudah. Dan itu sudah, dan itu sudah, paham, persis  seperti  itu.  Anda mengerti
sekarang?

120 (246) Kegenapan waktu itu sudah tiba, sesudah waktu sudah digenapi. Dosa sudah
lenyap, sesudah baptisan dunia, sesudah baptisan dunia menjadikan itu sebuah tempat
yang layak; tidak ada sakit penyakit, tidak ada kuman-kuman; tidak ada rumput duri,
tidak ada semak duri; tidak ada kematian, tidak ada dukacita, tidak ada kepiluan; tidak
ada umur tua, tidak ada apa pun yang menggambarkan kematian; tidak ada yang salah;
semua baik; tidak ada yang jasmani. Kekal!

Kemudian, atributNya diekspresikan, karena itu sudah di sana terlebih dulu sejak
mulanya. Itulah yang dulu Dia pikirkan.

121 (248) Dan kemudian apa yang terjadi? Dia menempatkan Adam dan Hawa di bumi
dan  berkata,  “Bertambah  banyaklah  dan  penuhilah  bumi.”  Tubuh-tubuh  mereka
semuanya ditaruh di sini bagi anda untuk makan dan menjadikan tubuh-tubuh anda.
Begitulah caranya Dia dulu melakukannya.

Tetapi dosa datang merusak rencanaNya. Ia bergulir pada saat yang sama, waktu
bergulir.

122 (250) Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Allah turun dan mengekspresikan diriNya
di dalam rupa seorang Manusia, makhluk manusia; menyerahkan nyawaNya, sebagai
gantinya tinggal di sini. Di mana, Dia adalah Raja, tetapi Dia menyerahkan diriNya untuk
menebus yang lain. Anda memahaminya?

Dan ketika  semuanya itu  selesai,  maka itu  ditarik  kembali,  dan maksud Allah
digenapi. Di situlah lagi seorang Raja yang kekal bersama dengan orang-orangNya yang
kekal  yang  diekspresikan  di  dalam tubuh manusia.  Tepat  demikianlah  dulunya  itu
terjadi. Dosa dibuang. Iblis dilenyapkan. Semuanya sudah selesai sekarang.

123 (252) Apa yang akan dilakukannya? Bumi ini tidak dapat menjadi sebuah tempat
bagi Surga untuk didiami saat ini. Lihatlah itu, dosa itu. Ia pasti akan dibersihkan.

Tidak ada pria, tidak seorang pun, tidak ada wanita, pemuda, pemudi, saya tidak
peduli siapa pun dia yang layak untuk berada di mimbar, atau bahkan yang mengklaim
adalah seorang Kristen,  tanpa dipenuhi  dengan Roh Kudus.  Anda tidak  punya hak
terhadap perjamuan malam Tuhan ataupun Perjamuan apa pun ataupun basuh kaki
ataupun yang lainnya, sebelum anda sudah dibersihkan oleh Api kudus Allah.

Tidak ada seorang pun yang berhak untuk berkhotbah jikalau ia tidak seperti Musa,
bertemu Dia di sana di tanah yang kudus itu, Tiang Api itu tergantung di sana, di mana
dia tahu di mana dia berada. Paham?

124 (255) Perhatikan sekarang, bagaimana kita pergi. Sesudah baptisan Api bagi dunia,
semua kuman sudah lenyap, menjadikannya sebuah tempat yang layak bagi  Surga
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untuk diam di atas bumi ini.

Pralambangnya sekarang ini  duduk di  tempat di  Surga di  dalam Kristus Yesus;
pindah dari yang ini, kotor seperti perempuan itu dulunya, masuk kepada atribut Allah
yang diekspresikan. “Sekarang kita adalah Anak-anak Allah,” bukan nanti. Kita adalah
atribut-atribut dari pikiran Allah. Paham?

125 (257) Sekarang, anda berkata, “Baiklah, lihatlah imam ini. Bukankah dia adalah
seorang anak Allah?” Itu membuktikan bahwa dia bukan. Dia tidak dapat mengenali
apa? Apakah dia berkata, “Aku percaya Alkitab?” Tentu, tetapi dia tidak dapat mengenali
Firman yang diekspresikan di zamannya. Dia hanya memiliki pembelajaran intelektual
dari suatu kelompok yang sudah ada sebelum dia ada.

Dan itu sama dengan zaman ini.  Paham? Saya tahu itu keras tetapi itu adalah
Kebenaran.

Sudah ada Firman, sebagaimana yang sudah diucapkan dengan tepat bagi zaman
tersebut; dan, dia, memang dia adalah seorang sarjana, memang dia adalah seorang
yang ternama, tetapi dia tidak dapat mengenaliNya. Kenapa? Tidak peduli sehebat apa
pun  kesarjanaannya,  apa  pun  yang  seperti  itu,  tetap  saja  dia  tidak  mempunyai
perwakilan dari predestinasi itu. Paham?

Hanya orang-orang yang ditentukan saja yang hanya akan mengenaliNya; hanya
mereka yang dapat  mengenali.  Dan anda hanya dapat  melakukannya .  .  .  Karena,
perhatikan, itu bukti predestinasi. Karena, jika anda sudah memperoleh Hidup Kekal,
anda pasti menjadi bagian dari Allah senantiasa, karena hanya Dialah Seorang yang
Kekal. Anda memahaminya? Oh, bukan main! Renungkan itu.

126 (261) Sekarang, perhatikan apa yang berlangsung selama Milenium yang besar itu.
Semua dosa lenyap,  sekarang Milenium tiba,  sekarang inilah waktunya Roh Kudus
mengambil tempatNya.

Seperti yang Dia lakukan kepada kita. Pindah dari maut kepada Hidup. Diam di
tempat-temat  Surgawi  di  dalam  Kristus  di  dalam  kemuliaan  HadiratNya,  bahkan
kematian secara fisik akan lenyap pada waktu itu, sama seperti kematian rohani yang
sudah lenyap sekarang ini.

Sekarang  ini  tidak  ada  kematian  rohani,  bagi—bagi  orang  kudus  Allah  yang
dibaptis. “Meskipun ia mati, namun ia akan hidup. Barangsiapa hidup dan percaya di
dalam Dia tidak akan pernah mati.” Semua Kitab Suci, Itu harus digenapi. Paham? Anda
tidak  dapat  mati.  Anda  memperoleh  Hidup  Kekal.  Satu  hal,  sang  Penebus  sudah
membuat anda mengenalinya, dan anda sudah selalu begitu. Dan itulah alasan anda
melihat  zaman yang sedang anda hidupi.  Berapa banyak yang melihatnya? Angkat
tangan  anda.  Terima  kasih.  Paham?  Zaman  yang  sedang  kita  hidupi,  anda
mengenalinya.

127 (264) Sekarang, Methodis berkata, “Ketika anda bersorak anda memperolehnya.”
Banyak dari mereka yang bersorak dan tidak memilikinya.

Kar ismat ik/Pentakosta  berkata,  “Ket ika  kamu  berbahasa  roh  kamu
memperolehnya.” Banyak yang berbahasa roh dan tidak memilikinya.

Lihatlah bagaimana segala macam bentuk yang dulu dimiliki  oleh orang-orang
Farisi itu, tetapi ketika Firman dinyatakan, mereka tidak mengenaliNya. Paham? Paham?

Dan  jika  anda  adalah  Mempelai  Wanita,  Mempelai  Wanita  adalah  bagian  dari
Suami. Dan jika . . . Satu-satunya tempat di mana anda akan pernah mengenalinya,
adalah mengenali apa bagian dari Suami itu, Firman itu, anda, atau anda tidak dapat
mengenali sebagai Mempelai Wanita. Berapa banyak yang mengerti itu? Paham? Anda
harus mengenali posisi anda.

128 (268) Anda tidak dapat mengenali posisi seseorang yang lain. Bagaimana jika—
bagaimana seandainya Musa datang dengan membawa pesannya Nuh? Dan Nuh adalah
bagian darinya, tetapi itu tidak akan bekerja. Bagaimana andaikata dulu Yesus datang
dengan membawa pesannya Musa? Tidak akan bekerja. Lihat, itu adalah zaman yang
berbeda, itu adalah nubuatan yang berbeda, sebuah bagian Firman yang berbeda yang
harus  digenapkan  di  situ.  Mereka  berada  di  hari  yang  lain  dari  satu  minggu  itu.
Pekerjaan hari Selasa tidak dapat dilakukan pada hari Rabu. Pekerjaan hari Rabu harus
dikerjakan pada hari Rabu. Paham? Pekerjaan hari Sabtu harus dikerjakan pada hari



Rumah Masa Depan Mempelai Pria Surga dan Mempelai Wanita Bumi 26

Sabtu. Paham?

Dan, mereka, mereka dulu mengenali. “Oh, Musa, kami kenal Musa.”

Dia berkata, “Jika kamu mengenal Musa, kamu akan mengenal Aku, sebab dialah
seorang yang berbicara tentang Aku. 'Tuhan Allahmu akan membangkitkan seorang nabi
sama seperti aku.'” Tangkap pemikiran ini? Oh, bukan main! Paham?

Kemudian Yesus berkata di Yohanes 14, “Ketika Dia, Roh Kudus, datang, Dia akan
mengingatkan hal-hal ini kepadamu, paham, menunjukkan kepadamu di zaman apa
kamu hidup. Dan kemudian hal lain kamu akan mengenal Dia, Dia akan menunjukkan
kepadamu  hal-hal  yang  akan  datang,”  paham,  paham,  langsung  kembali  kepada
nubuatan itu lagi, “ketika Dia datang.” Paham?

129 (271) Di Bumi yang Baru, di Langit yang Baru, tidak akan pernah gelap lagi, ketika
Bumi yang Baru ini  akan datang. Iblis akan diikat .  .  .  Setan, dia masih dilepaskan
sekarang;  dia  adalah  penuduh,  tetapi  di  Bumi  yang  Baru,  dia  akan  diikat  dan
dicampakkan ke dalam Lautan Api, di dalam Api yang kudus ini.

130 (272) Kemudian, di Bumi yang Baru ini, mari melihatnya untuk beberapa menit
sekarang. Di Bumi yang Baru ini, langit tidak akan pernah menjadi gelap lagi; tidak, itu
dari kutukan, paham. Tidak akan pernah menjadi gelap lagi dengan awan-awan yang
murka. Angin tidak akan pernah bertiup menerpanya lagi seperti itu. Tidak, ia tidak akan
pernah  menumbangkan  pohon-pohon  dan  merubuhkan  rumah-rumah  dan
menjungkirbalikkan  yang  lainnya.  Di  sana  kilat  dan  murka  tidak  akan  pernah
menyembur dari Setan lagi dan membunuh manusia yang sedang berjalan di jalanan
atau membakar sebuah gedung. Paham? Tidak, tidak ada lagi. Tidak akan ada lagi topan
yang menyapu atau badai dan tornado dan merubuhkan rumah-rumah dan membunuh
anak-anak  kecil  dan  yang  lainnya.  Huh-uh,  tidak  akan  ada  lagi.  Mencoba
menghancurkan, itu tidak akan ada lagi di sana. Setan dicampakkan.

Berharap kita punya waktu sekarang. Saya sedang memberikan ayat-ayat Firman
sekarang, jadi kita tidak akan terlalu terlambat. Saya harus berdoa bagi orang-orang
yang sakit.

131 (274) Langit dan bumi sudah bertemu. Allah dan manusia diperdamaikan. Sebuah
Eden yang dipulihkan sudah dimulai. Paham? Semua kutuk sudah lenyap.

Persis seperti semua kutuk dosa yang sudah lenyap ketika Roh Kudus menerima
anda. Lihat,  anda tidak menerimaNya; Ia yang menerima anda, paham, karena itu
adalah atribut Allah. Nah, jika Itu adalah Roh Kudus, yang artinya Roh Allah, dan itu
adalah atribut, pikiran Allah sudah menerima anda, karena anda sudah ditetapkan untuk
maksud tersebut. Paham? Namun demikian, anda dilahirkan di dalam dosa; tetapi Allah
sudah memiliki atribut itu, dan di sini anda mengekspresikan diri anda sendiri di bumi,
dan Dia turun dan mendapatkan anda. Lihatlah, anda yang di belakang sini; di sinilah
tempat  anda.  Paham?  Lihat,  dosa  sudah  kehilangan  kuasanya.  Amin.  Itu  benar.
Keinginan dosa sudah benar-benar hilang dari hati anda ketika Roh Kudus masuk. Anda
adalah pribadi yang dipulihkan.

132 (276) Dan kemudian ketika bumi dipulihkan melalui cara yang sama, maka tidak
bisa ada kutuk lagi, tidak ada lagi badai, tidak ada angin ribut, tidak ada lagi topan—
topan, tepatnya. Anda diperdamaikan; manusia dan Allah sudah bertemu. Bumi yang
baru akan ditempatkan di Edennya yang indah lagi. Bumi yang baru akan terbentang,
dirinya, sesudah baptisan Apinya.

Renungkan  saja,  ia  akan  menyala  dan  terbakar.  Unsur-unsur  akan  terbakar
dengan—dengan panas yang tinggi. Semua pekerjaan di bumi terbakar. Semua air akan
meledak; ia akan menyala dan meledak. Segala sesuatunya akan meledak. Gunung-
gunung akan meletus, dan lava panas akan berterbangan dengan menyala-nyala di
udara sejauh ribuan mil. Setiap kuman . . . Roh Kudus Allah akan membersihkan setiap
noda dari  semua dosa dan semuanya. Semua iblis akan diikat dan dicampakkan ke
dalam Lautan Api, Api yang menghanguskan, Api murka Allah.

133 (278) Di sana tidak akan ada lagi binatang yang membinasakan anda. Ketika anda
berjalan-jalan di taman-taman bunga, tidak akan ada lagi ular yang mendesis kepada
anda dan menggigit anda dengan racunnya yang berbisa. Oh, bukan main, tidakkah itu
akan sangat indah? Dengarkan, tidak akan ada satu pun di bumi yang baru itu pernah
menaiki gundukan tanah kecil berumput kuning, bagi sebuah kuburan; tidak ada satu
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pun dari mereka di sana.

Manusia dan Allah sudah menyatu bersama. Mempelai Wanita dan Mempelai Pria,
langit dan bumi sudah saling berpelukan. Allah sudah turun untuk tinggal di antara
manusia. TabernakelNya bersama dengan mereka.

Tidak bisa ada dosa lagi,  tidak ada lagi kesedihan. Tidak akan pernah ada lagi
tetesan air mata dari seorang ibu yang jatuh ke pipi ke atas bayinya. Amin. Tidak akan
ada lagi di tanah yang baru itu. Tidak, itu sudah ditebus. Itu milik Dia dan bagi milik
kepunyaanNya, itu ditebus darinya. Paham?

134 (281) Dan, lihatlah, anda adalah bagian dari  tanah itu. Apakah itu benar? Dan
ketika Dia menebus anda, Dia menebus bumi dengan cara yang sama, dan anda bersatu
kembali. Oh, betapa lebih jelas lagi itu. Paham? Anda harus ditebus, karena anda adalah
bagian darinya. Dan jika Darah itu tidak jatuh ke atas anda, anda belum ditebus; anda
tidak dipanggil. Kemudian Dia membersihkannya; itu sama dengan yang Dia lakukan
dengan api. Bahkan, Darah itu ditumpahkan, sekalipun begitu harus dibersihkan oleh
Api, itu benar, untuk tempat kediaman bagi Allah.

Allah sudah mengambil tempat kediamanNya. Secara potensinya Kerajaan Allah
ada di  bumi sekarang ini  di  dalam hati  orang-orang kudusNya. Itu adalah atribut-
atributNya yang Dia mulai pada mulanya. Sekarang atribut-atributNya ditebus. Apa yang
sedang Dia tunggu? Untuk menebus bumi untuk menempatkan atribut-atributNya di situ
untuk menggenapkan dengan tepat rencana yang sudah Dia tentukan itu. Apakah anda
memahaminya?
135 (283) Perhatikan, tidak ada kuburan, tidak ada tetesan air mata, tidak pernah ada,
tidak ada penumpahan darah. Ia tidak akan pernah dibasahi  oleh tetesan air  mata
ataupun darah. Tidak. Tidak ada lagi perang. Tidak. Tidak ada awan musim dingin. Tidak
ada salju dingin di atas dadanya; tidak akan menumpuk lagi di atasnya. Panasnya terik
matahari tidak akan pernah membakar rumputnya. Haleluya! Bahkan padang gurun
akan mengeluarkan bunga-bunga mawar.  “Pada suatu hari  padang gurun tua yang
lembab dan panas itu akan bermekaran seperti setangkai bunga mawar,” Allah berkata
demikian; ketika ia ditebus, ketika ia menerima baptisan Apinya. Akan terdapat segala
macam kaktus  dan  rumput  duri  dan  semuanya  di  sana  sekarang,  tetapi  ia  sudah
menerima baptisan Api itu.

Seperti  manusia  lama,  dan  ia  masih  mempunyai  kebencian,  kedengkian,  dan
perselisihan di dalam dirinya, ketika baptisan Api itu datang, itu membersihkannya.
Tidak ada lagi iri hati, tidak ada apa pun, itu adalah mutlak tempat kediaman Allah. Dan
ingat, itu adalah utusanNya yang akan bertemu Dia di sana. Amin! Oh, sungguh suatu .
.  .

136 (285) Itu bukan sekedar cerita; itu adalah Kebenaran. Itulah yang dikatakan Allah.
Itulah yang telah Dia janjikan. Itulah yang dituju Mempelai Wanita. “Bahkan padang
gurun,” Dia berkata, “akan bermekaran, menjadi bunga mawar.”

Setan, dosa dan orang-orang berdosa sudah lenyap selamanya. Semuanya sudah
selesai;  menyatu  di  dalam Kekekalan.  Dan  semua  yang  diselewengkan,  penghulu
malaikat besar yang duduk di sana pada suatu hari itu, Setan, yang telah melakukan
semua kejahatan ini akan dihancurkan. Ingat, Alkitab katakan, “jika jiwa itu tidak mau
melakukan seperti yang sudah Dia suruhkan, Dia akan membinasakan jiwa itu.”

Tetapi anda lihat, Dia tidak dapat membinasakan diriNya sendiri dan tetap menjadi
Allah. Jadi jika jiwa itu berasal dari dunia, ia harus dihancurkan. Tetapi jika ia kekal
bersama dengan Allah, ia tidak pernah melakukannya sejak mulanya karena ia bagian
dari Allah dan tidak pernah dapat dihancurkan. Amin! Sungguh indah! Betapa—betapa
berterimakasihnya, bahwa Gereja seharusnya melihat hal itu!

137 (288) Saudara-saudara, semua yang sudah anda lakukan terdapat di sini. Inilah
yang sedang saya coba untuk saya sampaikan, saya lompati sebagian darinya, karena
saya ingin kembali ke situ lagi.

138 (289) Bahkan hal-hal  ini,  Setan, orang-orang berdosa dilenyapkan selamanya;
tidak pernah ada lagi. Semua . . . Lihat, Setan tidak dapat menciptakan. Jika dia bisa,
maka dia Allah. Paham? Dia hanya dapat menyelewengkan apa yang sudah diciptakan.
Paham?  Dan  semua  penyelewengan  akan,  penyelewengan  akan  dilenyapkan.  Dan
kematian adalah sebuah kehidupan yang diselewengkan, dan ketika penyelewengan itu
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dilenyapkan maka tidak ada lagi kematian. Umur tua adalah sebuah tanda kematian,
dan  ketika  umur  tua  dilenyapkan,  kehidupan  masuk.  Semua  tanda-tanda
penyelewengan dan yang lainnya dilenyapkan. Semak duri  dan rumput duri  adalah
tanda  dosa,  “bumi  akan  dikutuk  bersama  dengannya,”  dan  mereka  dilenyapkan
dengannya. Sakit penyakit datang, melalui itu; itu akan dilenyapkan. Kematian akan
dilenyapkan. Penumpahan darah akan dilenyapkan.
139 (290) Tidak ada apa pun yang akan pernah menjamah lapisan tanah berumput itu
selain kekudusan, orang-orang yang ditebus. Oh, bukan main! Yeah. Oh, saya betul-
betul merasa sangat enak. Allah, dan ciptaanNya; dan makhluk-makhluk ciptaanNya ini
ditebus  oleh  DarahNya  sendiri.  Dibersihkan  oleh  proses  pembersihanNya  sendiri;
prosesNya dalam membunuh kuman, membunuh dosa!

Seperti kalau sesuatu disterilkan. Sterilisasi yang terbaik yang pernah kita miliki
adalah dengan api. Anda dapat mengambil apa saja dan mencucinya dengan busa sabun
dan semua bahan-bahan kimiawi yang mereka bicarakan itu, tetap saja tidak bersih.
Tetapi sekali saja anda membakarnya!

140 (292) Dan ketika Api  kudus Allah mensterilisasikan bumi dengan bahan-bahan
Kimiawi; Dia sudah mengangkat Mempelai  WanitaNya, yang dapat masuk ke Surga
bersama dengan Dia sementara hal ini sedang berlangsung. Dan kembali ke bumi lagi,
Langit yang Baru dan Bumi yang Baru. Dinginnya musim dingin tidak dapat melukainya.
Panasnya  musim  panas  tidak  dapat  melukainya.  Padang-padang  gurun  akan
bermekaran seperti bunga mawar. Dosa dan orang-orang berdosa dilenyapkan.

Allah dan makhluk-makhluk dan ciptaanNya akan tinggal bersama-sama di dalam
keharmonisan  yang  sempurna.  Seperti  langit  dan  bumi  adalah  suami  dan  isteri,
demikian pula Kristus dan Gereja. Dan mereka semua bertemu di dalam satu rencana
penebusan mulia yang agung dan dibawa masuk ke dalam dekapan Allah lagi. Anda
memahaminya?

141 (294) Dan di Bumi yang Baru itu, terdapat sebuah Kota yang Baru. Oh, bukan
main! Sekarang dengarkan baik-baik. Jangan lupakan ini. Di mana, Yesus berkata di
Yohanes 14, Dia akan pergi untuk mempersiapkan. “Janganlah gelisah hatimu.” Ketika
Dia akan pergi, “Aku mempunyai alasan untuk pergi. Percayalah kamu kepada Allah,”
Dia berkata, “percayalah juga kepadaKu.” Mereka tidak dapat melihat bahwa Dia adalah
Allah. KataNya, “Kamu sudah percaya kepada Allah, sekarang percayalah kepadaKu.
Dan Aku akan mempersiapkan sebuah tempat bagimu. Di rumah BapaKu ada banyak
tempat [mansion = rumah mewah]; di Kerajaan BapaKu ada banyak istana.” Kristus ada
di sana sedang membangun Yerusalem Baru ini, sekarang. Sekarang, dengarkan baik-
baik. Jangan bergerak. Jangan, jangan lewatkan ini. Kristus ada di Surga pada hari ini,
sedang mempersiapkan Yerusalem Baru itu.

142 (295) Sama seperti Allah menciptakan bumi selama enam hari, menjadikan bumi
dalam enam hari, atau 6000 tahun. Sebagaimana dia berkata, “Jangan bodoh,” kita
baca di Alkitab tadi, “1000 tahun sama dengan satu hari.

Dan Kristus sudah pergi dan sedang mempersiapkan sebuah Tempat, yang sudah
dalam pembangunannya selama beribu-ribu tahun, mempersiapkan sebuah Tempat.
“Dan jika Aku pergi dan mempersiapkan sebuah Tempat, Aku akan datang kembali, dan
menerima kamu; supaya di mana pun Aku berada, di situ juga kamu ada.” Perhatikan,
sang Penebus dan yang Ditebus!

143 (297) Andai kita punya waktu sekarang. Saya sudah menandai di  sini,  Salomo
mengutip, “gadis ini, Mempelai Wanita.” Oh, kita harus melompati itu; sudah semakin
terlambat.  Paham?  Saya  akan  menjelaskannya  lagi.  Ketika  dia  mencoba  untuk
mendapatkannya, tetapi ia ditunangkan kepada seorang pemuda gembala. Barangkali
beberapa orang berpikir bahwa itu adalah sebuah lagu yang pemuda itu nyanyikan. Oh,
tidak. Salomo adalah takhta warisan Daud di bumi. Itu menunjukkan bahwa kerajaan itu
harus lenyap. Itu adalah pralambang Kristus yang jatuh cinta kepada Mempelai Wanita.
Paham?

144 (298)  Perhatikan  yang  dikatakan  Yesus,  Yohanes  14  sekarang,  “pergi  dan
mempersiapkan sebuah Tempat.”

Oh, terlihat seperti apa itu? Apakah anda pernah merenungkan, Mempelai Wanita,
terlihat seperti apa itu? Ini dipersiapkan dan didisain oleh sang Arsitek Ilahi. Terlihat
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seperti  apa wajah Kota itu nantinya? Sekarang, kita akan membicarakannya untuk
beberapa menit. Sang Arsitek Ilahi sudah mempersiapkannya, mendisainnya. Dan lihat,
Dia sudah mendisainnya dengan tangan yang lembut bagi Mempelai WanitaNya yang
terkasih. Seperti apa itu nantinya?

Dapatkah  anda  membayangkan  seorang  suami  menikahi  seorang  isteri,  itu
sanggup, bagaimana dia membangun dan menempatkan setiap hal yang kecil dengan
tepat sesuai dengan kesukaannya, hanya apa yang disukai isteri? Amin.

145 (301) Sekarang, sang Arsitek Ilahi sudah mendisain sebuah Kota yang Baru, di
mana Dia akan tinggal bersama dengan Mempelai WanitaNya, apa yang disukaiNya.
Tidak heran rasul berkata, “Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata; apa yang tidak
pernah didengar oleh telinga, juga yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia.”
Mari lihat apakah kita dapat menyelidikinya sebentar, melihat bagaimana wajah Kota itu
nantinya.

Sang Arsitek Ilahi sudah mendisain ini bagi kekasihNya. Paham? Oh, pasti sebuah
tempat  yang  bagus  itu  nantinya  ketika  sifat  Ilahi,  seorang  Arsitek  Ilahi  sudah
mendisainnya bagi atribut Ilahi yang sudah ditentukan secara Ilahi oleh Allah Ilahi, yang
adalah sang Pencipta Kehidupan Ilahi. Bagaimana wajah Kota itu nantinya! Renungkan
itu.

146 (303) Ingat, itu bukan Surga. Yohanes berkata, “Aku melihat kota itu turun dari
Surga.” Itu akan ada di bumi. Paham?.

Bukan  bumi  ini  yang  akan  lenyap;  itu  adalah  bumi  yang  ditebus.  Allah  tidak
mengatakan bahwa Dia akan membangkitkan sebuah angkatan yang baru; Dia akan
menebus angkatan yang ada di sini. Dia bukan membangkitkan angkatan yang baru;
Dia menebus angkatan yang sudah ada di sini. Dia bukan akan menjadikan dunia yang
baru; inilah dunia yang sudah ada di sini. Dia akan membakarnya, membersihkannya,
seperti yang Dia lakukan kepada anda. Rencana-rencanaNya harus tetap selamanya.
Sekarang, lihatlah, itu akan demikian.

147 (305) Ingat, itu tidak mungkin Surga. “Itu turun dari Surga.” Itu adalah sebuah
Tempat  kediaman,  sebuah  Tempat  untuk  tinggal,  untuk  mengambil  tempat
kediamanNya.  Seperti,  Yohaneslah dulu,  berada di  pulau Patmos di  Wahyu 21,  dia
melihatnya “turun.”  Yohanes melihat  Kota itu,  “turun dari  Surga,”  seperti  merpati,
seperti yang sudah dia lihat.

Di sini Allah turun ke atas tabernakelNya di bumi, Yesus, di . . . “turun dari Surga.”
Yesus dibaptis, langsung pergi . . .

Ketika Dia bertemu nabi itu! “Firman datang kepada nabi.” Dan Dia adalah Firman.
Dan nabi itu sedang berdiri di sana, menolak semua denominasi mereka dan segala
sesuatunya. Dan, ketika dia melihat Firman itu, Firman itu datang kepadanya.

Dan nabi itu begitu terkejut, dia berkata, “Aku yang perlu dibaptis olehMu. Kenapa
Engkau datang kepadaku.”

Dia berkata, “Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita (kita tahu
pesan itu)  untuk menggenapkan seluruh kebenaran.  Aku adalah Korban; Itu harus
dibasuh.” Dia membiarkanNya.

148 (310) Ketika Dia keluar dari air itu, dia berkata, “Aku melihat Surga terbuka.” Nabi
itu melihatnya. Dia melihat Surga terbuka.

Dan di sinilah turun dari Surga, rupa seekor Merpati; dan suatu Suara, berkata, “Ini
adalah bagianKu di bumi yang sudah Aku tebus, dan dari bagian bumi ini Aku akan
menebus  yang  sisanya,  sebab  Dia  adalah  FirmanKu yang  dimanifestasikan.”  “Dan
seluruh dunia,  Aku mengucapkannya menjadi  ada oleh FirmanKu,” Ibrani  11.  “Dan
selama ini Setan sudah memegangnya, tetapi Aku sudah datang untuk menebusnya.
Begitu banyak darinya yang sudah membentuk TubuhNya, dan Aku turun untuk diam di
dalamnya.”

149 (312) Yohanes berkata, “Aku melihat Kota kudus itu, Yerusalem yang Baru turun
dari Surga, bagaikan seorang Pengantin Perempuan yang berdandan bagi Suaminya.”
Dan di mana itu menetap? Persis seperti dulunya ia ada di sana; di atas bumi.

Yesus adalah bagian dari bumi itu di mana Roh Kudus turun atasnya, (apakah itu
benar?) dan tinggal di atas Dia selamanya. Tidak pernah dapat meninggalkan Dia. Itu
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selalu ada di sana. Dia dan Allah adalah satu. Harus selalu tinggal!

Dan demikianlah Yohanes melihat  Kota kudus itu,  Yerusalem yang baru turun
seperti sebuah komet atau seperti merpati, turun dari Surga dan tinggal di bumi yang
sudah ditebus seluruhnya, (untuk melakukan apa?) untuk mengklaim setiap atribut
yaitu untuk apa dulunya Dia menjadikan bumi. Setiap pria yang diwakilkan di dalam
Kekekalan itu, dan setiap wanita ditebus pada waktu itu. Ia sudah digosok dan dibakar
dengan api.

Yesus di dalam godaan-godaan yang menyala-nyala terhadap diriNya di padang
gurun selama 40 hari. Sesudah itu, perhatikan, itu siap bagi pelayananNya pada waktu
itu.

150 (316) Renungkan itu, Roh Kudus turun ke bumi, Yesus, dan Darah yang kudus itu.
Sekarang lihatlah. Saya berharap saya tidak menjelaskan terlalu dalam kepada anda,
paham. Darah yang kudus yang diciptakan Allah; Darah itu, Kehidupan itu, ciptaan Allah
itu. “Yesus adalah permulaan dari ciptaan Allah.” Oh, bukan main. Anda memahaminya?
Allah, yang dijadikan di dalam ciptaan. Dia adalah Roh. Alkitab mengatakan bahwa Dia
adalah permulaan dari  ciptaan Allah.  Bagaimana Dia dulu dimulai?  Di  dalam rahim
seorang perempuan. Apakah itu? Perempuan itu bukan . . .

Seperti bagaimana orang-orang buta itu tidak dapat melihat benih ular itu ada di
sini. Paham? Hawa ditempatkan di bumi ini, dan sebelum Setan pernah menjamahnya
atau apa pun yang lainnya, Allah berkata kepada mereka, “Bertambah banyaklah dan
penuhilah bumi.” Itu benar, tetapi Setan masuk kemari. Dan, jika itu adalah anaknya
Adam, lantas di manakah . . .

Adam adalah langsung turun dari Allah, dan anda hanya menerima sifat dari orang
tua anda.

Dan ketika anda dilahirkan kembali anda menerima sifat dari Orang Tua anda yang
di Surga. Dan Orang Tua Surga anda itu adalah atribut Firman, atau Firman adalah
atribut  dari  Orang  Tua  anda.  Dan  bagaimana  anda  dapat  menyangkalNya  bagi
denominasi-denominasi?

Saya harap anda tidak melewatkan ini. Saya tahu itu adalah dari Allah.

151 (320) Yesus. Di sini Dia datang, turun; dan ada Yesus, atribut Allah itu.

Sekarang, “perempuan itu,” dia. Perhatikan. Allah berkata, “Karena mereka telah
melakukan  ini,”  dikatakan,  “Aku  akan  mengadakan  permusuhan  antara  benih
keturunanmu dan benih si ular.” Apakah itu benar? Dan perempuan itu tidak mempunyai
benih apa pun. Apakah anda pernah merenungkan hal itu? Ia mempunyai sebidang
ladang, bukan benih. Nah, ular itu sudah menempatkan “benihnya” ke situ.

Maka, jika perempuan itu tidak mempunyai benih, ia harus tetap memiliki Benih.

152 (323) Anda lihat, melalui hubungan seks ini yang sudah dibawa dari Setan, ular itu,
yang  dulunya  bukanlah  reptil;  punya  kaki  sampai  kaki  itu  dibuang  dari  tubuhnya.
Dulunya ia adalah binatang yang paling cerdik, satu-satunya binatang yang bisa—bisa
berhubungan dengan perempuan itu.

Sekarang benih binatang tidak akan bisa, manusia ataupun yang lainnya. Dulu
mereka mencobanya; tidak akan berhasil. Paham? Benih kehidupan binatang jantan
tidak akan bisa masuk ke dalam seorang betina perempuan. Itu tidak akan bisa.

153 (325)  Tetapi  dulu  itu  adalah  yang  paling  dekat.  Nah,  mereka  tidak  dapat
menemukan spesies itu yang di antara simpanse dan manusia. Nah, masing-masing
sebagaimana itu dievolusikan dari burung-burung dan terus sampai ke monyet-monyet
dan seterusnya, sampai ke simpanse, kemudian ada yang hilang. Itulah ular, bukan ular
yang merayap. Setiap bentuk dari tubuhnya sudah lenyap, karena dia dikutuk.

Sekarang, Allah tidak mengutuk Adam. Boleh saja dia sudah melakukan hal yang
sama, tetapi Dia mengutuk bumi, “semak duri dan rumput duri.”

Dia tidak mengutuk Hawa, tetapi dikatakan bahwa Adam akan “berkuasa” atasnya.
Sejak dari saat itu, perempuan itu tidak mau coba-coba berkhotbah atau yang seperti
itu, Adam adalah yang memerintah dia. “Dan seumur hidupmu, dan di dalam dukacita,
dan kamu akan melahirkan kehidupanmu ke bumi.”  Tetapi  Dia berkata,  “Aku akan
mengadakan permusuhan antara Benih keturunanmu . . .”
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Nah, perempuan itu tidak mempunyai benih apa pun, ia tidak pernah mempunyai
itu. Jadi dia harus menerima benih dari suatu cara. Allah sudah memberinya benih,
bukan dengan hubungan seks, tetapi dengan penciptaan.

Tidak dapatkah kalian yang buta melihat itu adalah “benih” ular. Oh, astaga! Setan
sudah mendapatkan di sana sebelum Adam; itulah “benih” tersebut.

Tetapi  perempuan itu  menerima Benih.  Apakah itu?  Allah sendiri.  “Dia  adalah
permulaan dari ciptaan Allah.”

154 (331) Sekarang lihat ketika Set dilahirkan, atau Habel, dia adalah seorang yang
benar yang berasal dari ayahnya. Set juga sama.

Dari manakah manusia yang jahat itu berasal; pembunuh, pendusta? Lihat, lihat
dari mana ia berasal? Itu pasti “benih,” karena dia adalah benih; Kain adalah seorang
manusia.

Oh, di manakah orang-orang yang buta itu? “Ilah dunia ini sudah membutakan
mereka.” Yah, tidak heran, Yesus berkata bahwa tidak ada seorang pun yang dapat
melihatnya. Anda paham?

Anda berkata, “Kenapa mereka tidak melihatnya?”

Suatu kali  Yesus berkata kepada murid-muridNya, “Itu dikaruniakan kepadamu
untuk mengetahui Kerajaan Allah, tetapi kepada mereka tidak.”

155 (335) Dan itulah alasan anda datang dari 1500 mil persegi, paham, “Dikaruniakan
kepadamu untuk mengetahui  Kerajaan itu.” Lihat,  bahkan orang-orang datang dari
Afrika Selatan dan sekitarnya, di akhir zaman ini ketika Mempelai Wanita dibentuk untuk
masuk ke dalam Kerajaan itu.

Saya hanya tidak punya waktu yang cukup. Perhatikan. Lihatlah sekarang, paham.

Sekarang, dapatkah anda melihat di situ “benih” ular itu, lihatlah bagaimana dia
sudah melakukan itu? Itu sempurna, paham. Nah, sebagian dari mereka berkata . . .

Sekarang seperti orang yang di Tucson itu tempo hari, mencoba . . . Ah, mungkin
dia mendengarkan kaset ini, tetapi kalau memang ya, orang itu, saya ingin beritahukan
sesuatu kepada anda.

Ketika dia berkata, “Hawa berkata,” di sinilah di mana mereka pergi, “'aku sudah
mendapatkan seorang anak laki-laki dari Tuhan, atau seorang manusia dari Tuhan.'”
Wah, tentu saja. Allah mempunyai hukum.

156 (339) Lihat, anda ambil benih dan tanam itu di sini di ladang di mana terdapat
gandum, dan anda tanam rumput duri di situ. Saya tidak peduli, matahari yang sama
dan hujan yang sama membuat benih itu hidup. Allah mempunyai hukum, dan hukum
itu tidak dapat dirusak.

Saya tidak peduli apakah—apakah . . . perempuan yang paling bejat dan pria yang
paling jahat di kota itu, dan tidak menikah dan sebagainya, mau mengadakan suatu
hubungan, dan hidup bersama dan melahirkan seorang anak, anak itu pasti akan datang
dengan hukum Allah, karena tidak ada cara yang lain. Jika anda tidak percaya, maka
anda menjadikan Setan seorang pencipta, dan dengan begitu dia adalah seorang allah.
Oh, betapa butanya anda! Paham? Hukumnya Allah, tentu saja.

Jika anda pernah mempunyai seorang bayi,  saya tidak peduli  apakah itu Esau,
Yakub, siapa pun dia, ataupun seorang yang punya nama buruk sekalipun, apakah itu
Yudas, itu harus datang melalui Allah. Allah mempunyai hukum.

157 (342) Alkitab katakan, “Matahari bersinar ke atas orang benar maupun orang fasik.
Hujan turun bagi orang benar dan . . .” Ibrani pasal 6 dan Ia berkata bahwa “Sebab
tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan
tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya,” anda tahu, untuk
membuat hidup, “Tetapi semak duri dan rumput duri hidup oleh air yang sama, sinar
matahari yang sama,” sebab itu adalah hukumnya Allah untuk mematangkan setiap
benih, untuk membuat setiap benih menghasilkan dirinya sendiri.

Jadi itu harus menghasilkan benih ular itu. Dan itu tidak pernah—tidak pernah
menghalangi Allah; itu sepenuhnya menggenapkan rencanaNya, itu menjadikan Dia
seorang Penebus. Siapa pun yang buta seharusnya hampir melihat hal itu, kecuali itu
tersembunyi. “Ilah dunia ini” yang sudah menyembunyikan itu dari anda. Padahal itu
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sudah sangat jelas seperti yang dapat anda lihat. Jadi begitulah. Di situlah benih ular
anda. Sekarang, perhatikan.

Tetapi Yesus adalah permulaan dari ciptaan Allah.

158 (344) Sekarang, apa yang dilakukan seorang perempuan? Sedangkan bakal benih
itu datang dari kelamin jantan. Sekarang menyangkal itu? Perempuan itu tidak punya
kehidupan sama sekali  di  dalam dirinya.  Dia  hanya punya telur  kecil,  yang adalah
sebidang ladang di sini.

Seperti kalau anda mempunyai sebidang ladang dan anda membersihkannya sama
sekali, dan—dan menyemprotnya, dan menyemprot semua kuman itu pergi darinya.
Dan  bahkan  tidak—tidak  ada  rumput  sedikit  pun  yang  dapat  tumbuh  di  situ;  dan
kemudian anda menyuburkannya lagi, menaburkan benih yang baik ke situ. Jika musuh
datang  dan  menaburkan  benih  yang  lain,  maka  hukum Allah  yang  sama  itu  akan
mematangkan kedua benih tersebut.

Baiklah, Allah tidak memaksudkan hal itu, paham. Tetapi apa yang sudah terjadi?

159 (347) Lihat, sperma dari jantan mengangkut hemoglobin, yang adalah darah. Di
dalam  darah  adalah  kehidupan.  Dan  jika  anda  pernah  .  .  .  Saya  sudah  pernah
melihatnya,  di  dalam  penyilangan  ternak  dan  hal-hal  yang  seperti  itu.  Saudara
Shakarian dan saya mengamati, dan dokter-dokter dan seterusnya, melihat bagaimana
itu berlangsung, para ahli kimia itu. Paham? Kemudian di sinilah datang sperma dari si
betina, yang adalah sekumpulan telur. Di sinilah datang sperma dari si jantan, yang
adalah sekumpulan bakal benih.

Yang ini tidak mempunyai bakal benih sedikit pun di dalamnya. Ia hanyalah sebuah
produk sampingan dari laki-laki. Begitulah bagaimana wanita bisa berada di sini pada
mulanya, dan dia hanyalah sebuah ladang. Terdapat telur; itu sudah mendapatkan
tanah yang subur bagi kehidupan ini. Dan kehidupan ini bergerak masuk dan merayap.
Terdapat sebuah misteri, bagaimana itu . . .

160 (349) “Mungkin,” anda berkata, “baiklah, yang pertama bertemu dan yang lainnya
mati.” Baiklah, siapa yang menentukannya? “Nah, yang pertama itu.” Apakah yang
berada di paling depan itu, telur yang pertama yang di depan itu dan bakal benih yang
pertama itu? Tidak, tidak.

Itu mungkin satu telur; betul-betul  kembali  ke belakang, yang di  pertengahan
sperma itu, akan muncul sebuah bakal benih dan pergi  menemuinya. Menunjukkan
bahwa suatu  intelijensia  yang menetapkan apakah itu  akan menjadikan  berambut
merah, berambut hitam; apakah ia kecil, besar; laki-laki atau perempuan. Paham? Anda
tidak dapat, anda tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya. Itu tidak akan bekerja.
Anda  dapat  mencampurkan  keduanya  dan  segala  sesuatunya.  Itu  tidak  akan  ada
bedanya. Allah menetapkannya. Dan setelah beberapa waktu kemudian satu bakal benih
kecil akan merayap masuk ke ladang itu, telur. Terdapat seperti ekor kecil padanya,
memelintir; lepas, dan di situ mulainya tulang belakang bayi itu.

161 (351) Lantas apakah perempuan itu? Dia tidak mempunyai benih. Dia mempunyai
ladang untuk menerima benih itu. Jadi . . .

Lihat, benih si musuh datang, sementara Penabur yang baik itu pergi menaburkan
benih yang baik, dan si musuh datang di belakang dia menaburkan benih yang jahat itu.
“Tetapi hujan diberikan kepada orang benar dan orang fasik; matahari.” Keduanya harus
bertumbuh.

Yesus berkata, “Biarlah mereka bertumbuh bersama. Pada hari itu mereka akan
diikat berberkas-berkas, lalang-lalang itu.”  Dan sekarang mereka sedang mengikat
berberkas-berkas, di dalam organisasi-organisasi besar menuju ke berkas yang besar
itu:  Dewan  Gereja-gereja  Sedunia.  Dan  apa  kesudahannya?  Akan  dibakar.  Tetapi
gandum akan dikumpulkan ke lumbung. Paham? Di mana keduanya hidup bersama dari
hal yang sama, air yang sama, hujan yang sama.
162 (354) Sebatang pohon citrus, itu adalah—-itu adalah sebatang pohon jeruk, yang
akan  menghasilkan,  pasti  akan;  akan  menghasilkan  di  situ,  jika  itu  ditempelkan
kepadanya, pohon delima. Ia akan menghasilkan lemon. Ia akan menghasilkan jeruk
besar. Paham? Tetapi itu tidak akan menghasilkan jeruk, tetapi ia hidup dari kehidupan
yang sama yang dihasilkan oleh pohon jeruk itu.
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Denominasi-denominasi sudah disuntikkan ke pokok pohon itu, karena jika mereka
mengklaim adalah orang-orang Kristen, tentu mereka hidup olehnya. Kayafaslah; anda
tahu  siapa  dia,  dan  meskipun  begitu  dia  bernubuat.  Paham?  Lihat,  mereka  hidup
olehnya.

Oh, andai saja kita bisa punya waktu seminggu, di mana kita benar-benar dapat
mempelajari  hal  ini,  dan  membuatnya  jelas  bagi  anda—  sehingga  anda  tidak
melewatkan untuk tidak melihatnya. Sekarang, saya akan lompati sebagian dari hal-hal
ini.

163 (357) Sekarang,  perhatikan.  Perhatikan,  tangan-tangan itu  mendisain ini  bagi
Mempelai Wanita yang DikasihiNya, mendisain dengan kasih yang lembut bagi Mempelai
WanitaNya.

Ingat bahwa Roh Kudus turun ke atas Yesus, di mana, Yesus adalah bagian dari
bumi. Kenapa? Bakal benih Allah, Kehidupan Allah didisain di  dalam rahim seorang
perempuan (benarkah itu?), yang adalah bumi. Baiklah. Dan kemudian Kehidupan Allah
masuk, jadi Dia adalah permulaan dari ciptaan Allah. Paham? Dan kemudian Darah Allah
itu, yang ada di situ oleh bakal benih itu, ketika itu dicurahkan di Kalvari, jatuh kembali
ke bumi. Untuk apa? Untuk menebus bumi. Sekarang, ia sudah dibenarkan; ia sudah
dikuduskan, dipanggil dan diklaim; dan sekarang ia akan menerima baptisan Apinya,
dan dibersihkan bagi Yesus dan Mempelai WanitaNya.

Dan anda adalah bagian-bagian yang lain ini yang diambil dari bumi ini. Bumi, anda
adalah bagian dari bumi, tubuh anda. Jiwa anda adalah bagian dari Allah, sebuah atribut
Allah, yang ditampilkan di bumi ini dalam sebuah tubuh. Tubuh akan ditebus.

Sekarang jiwa ditebus, karena ia dulunya berada di dalam dosa. Jadi Allah turun
melalui proses pembenaran, pengudusan, baptisan Roh Kudus, dan menebus jiwa anda.

164 (361) Dan anda, menjadi bagian dari bumi, ia ditebus olehnya. Anda ada di dalam
proses itu sekarang, itu sedang bertumbuh. Tubuh anda dibenarkan pada baptisan di
zaman  Nuh.  Amin!  Dan,  daging  anda,  ketika  Itu  jatuh  di  sana.  Dan  bumi  akan
dibersihkan oleh Api, tempat di mana anda akan tinggal, dengan baptisan Roh Kudus;
sebuah Tempat kediaman bagi Kristus dan Mempelai WanitaNya, Yerusalem Baru.

165 (362) Lihatlah Kota ini; bumi, mengambil tempat kediamannya di bumi. Sekarang
anda dapat melihat dengan jelas seperti yang tadi saya katakan, . . . perubahan ini,
bumi harus diubah. Ia tidak dapat memilikiNya seperti ini. Gereja tidak dapat pergi . . .
Atau, dunia tidak dapat berjalan terus, sesudah Milenium, tanpa diubahkan. Paham?
Untuk memiliki sebuah Tempat yang seperti itu di dalamnya, ia harus diubah.

Sama seperti kita yang harus diubah oleh Api kudusNya, untuk mengkondisikan
dan menjadikan sebuah tempat bagi Dia untuk dimuati di dalam kita; yaitu, Roh Kudus.

166 (364) Perhatikan sekarang. Akan ada banyak ruangan di Bumi yang Baru itu. Uh-
huh. Lihat, banyak ruangan! Itu akan direnovasi, itu benar, oleh Api, tetapi tidak akan
ada laut lagi. Perhatikan, Kota itu adalah 1500 mil persegi.

Sekarang,  dengarkan dengan seksama sementara  kita  menggambar  dimensi-
dimensi ini. Saya mau menghapus papan tulis ini sebentar.

Inilah pewahyuan yang dalam dari Allah. Di sini, saya akan berhenti saja di sini.
Tidak ada dari  hal-hal  lain ini  .  .  .  Saya akan kemukakan yang selebihnya, dengan
kehendak Tuhan.

167 (367) Perhatikan sekarang bumi adalah . . . Baiklah, anda buka di Kitab Wahyu,
anda dapat  melihat  bagaimana dia  mengukurnya dengan satuan hasta  dan satuan
furlong [Ukuran jarak atau panjang = 201 meter—Ed.], 2300 . . . Jadi sekarang kita
mendapati bahwa Kota itu diukur, “1500 mil” persegi.

Anda tahu berapa jauh itu akan membentang? Saya mengukurnya pada minggu ini.
Itu akan membentang dari Maine hingga ke Florida, dan dari Eastern Seaboard sampai
600 mil melewati Mississippi barat. Dengan kata lain, separuh Amerika Serikat, untuk
Kota itu saja.

Anda berkata, “Tidak ada ruang.”

168 (369) Ketika laut dilenyapkan maka akan ada, karena hampir 4/5 nya ada di air.
Itu benar? Ledakan itu mengeringkan laut, meledakkan bumi. Oh, bukan main! Ingat,
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1500 mil persegi, sungguh Kota itu! Dan, tetapi, ingat laut sudah lenyap.

“Dan lebar dan tingginya sama.” Itu akan menjadikannya 1500 mil ke sini, 1500
mil ke sana; 1500 mil; panjangnya kali lebar kali tinggi. 1500 mil, renungkan itu, emas
bening. Dan Kota itu mempunyai tembok di sekelilingnya.

169 (371) Nah, sekarang, bukan yang diperlukan maksudnya, sama . . . Dikatakan,
“Dan tembok-temboknya dan pondasinya sama,” tidak selalu artinya bahwa Kota itu
bentuknya kubus atau persegi empat. Terdapat ukuran geografis lain yang dimensi-
dimensinya sama, yaitu, sebuah piramida. Empat persegi, “empat persegi,” dan tembok-
temboknya sama.

170 (372)  Biar  saya menggambarnya.  [Saudara Branham menggambar  ilustrasi  di
papan tulis—Ed.] Paham? Panjang, lebar, tinggi. Kita akan masuk kepada sesuatu yang
pasti. Perhatikan, dimensi-dimensi dari sudut ini sama persis, semuanya. Panjang kali
lebar kali tinggi. Ada ukuran yang lain, piramida yang membuktikan itu.

Ini, dengan cara seperti ini, akan menjawab dengan tepat tanda Henokh di Mesir,
piramida itu. Apakah demikian? Henokh, sebelum penghancuran dunia purba itu, ketika
pembenaran akan datang, dia melahirkan sebuah tanda. Dan di dalam piramida ini ada
tujuh anak tangga yang menuju ke bilik raja. Lihat pada anak tangga yang ketujuh, jika
anda pernah mempelajari dimensi-dimensi dari piramida itu, siapa yang keluar untuk
mengantar pendatang itu, untuk diperkenalkan kepada raja. Lihat, pos milik siapa itu
yang berdiri di situ, dan anda akan melihat zaman yang sedang anda hidupi, di piramida
itu.

171 (374) Nah, Allah membuat tiga Alkitab. Sekarang, ada sebuah pengajaran piramida
yang omong kosong itu, tetapi ada sebuah piramida yang asli. Paham? Perhatikan. Nah,
Alkitab pertama Allah . . . Dia membuat tiga. Segala sesuatunya harus selalu di dalam
angka tiga.

Yesus datang tiga kali. Dulu Dia datang untuk menebus MempelaiNya; berikutnya,
untuk mengambil  MempelaiNya; berikutnya, bersama dengan Mempelai  WanitaNya.
Paham?

172 (376) Sekarang perhatikan, sungguh indah. Paham? Dan di dalam piramida ada
tujuh anak tangga dan kemudian bilik  raja.  Dan kita berada di  zaman gereja yang
ketujuh sebelum Raja itu mengambil takhtaNya. Dan, ingat, piramida itu tidak pernah
mempunyai batu utama di atasnya.

173 (377)  Alkitab  pertama  Allah  ada  di  angkasa,  Zodiak;  itu  mulai  bergerak  dan
melintasi  setiap  zaman.  Yang  pertama,  permulaan  dari  Zodiak  adalah  perawan;
begitulah bagaimana Dia datang pertama kali. Figur terakhir pada Zodiak adalah Leo
sang Singa; Kedatangan Kedua. Persis sebelumnya ada ikan menyilang, yang adalah
zaman cancer; yaitu yang kita hidupi saat ini.

Terdapat sebuah piramida sesudah itu, Henokh, yang bersaksi dengan tepat. Kita
tidak akan punya waktu untuk masuk ke dalamnya, tetapi suatu hari nanti, dengan
pertolongan Allah, akan saya tunjukkan kepada anda, persis cocok menggambar dimensi
dari zaman yang sedang kita hidupi. Paham?

Perhatikan,  tetapi  sekarang  ukuran  geografis  yang  kita  miliki  ini,  dimensi-
dimensinya sama, tidak berarti  bahwa itu pasti  sebuah kubus. Perhatikan, ini  akan
menjawab Mesir . . . Tanda Henokh di Mesir.

174 (380)  Pada  masa  pemurnian  bumi  oleh  baptisan  apinya,  akan  ada  vulkanik-
vulkanik, sedemikian hebat bumi ini meledak, dan akan mendorong naiknya sebuah
Gunung seperti piramida. Paham? Banyak ruangan untuk melakukannya! Seluruhnya ini
akan  diubah.  Seluruh  permukaan  akan  diubah.  Anda  memahaminya?  Itu  akan
mendorong naiknya sebuah Gunung yang menyerupai piramida.

175 (381)  Ini  akan  tepat  sesuai  Firman,  jika  itu  terjadi,  di  mana itu  akan terjadi.
Sekarang perhatikan, sebab di Yesaya 65:25, di mana baru saja kita baca, Dia katakan.

Mereka tidak akan berbuat jahat atau berlaku busuk di segenap gunungKu
yang kudus, firman Tuhan.

Oh! “Segenap GunungKu yang kudus.” Ingat, selalu dikatakan sebuah “Gunung.”

Jika tembok-tembok itu lurus ke atas dan ke bawah, Kota ini hanya dapat dilihat
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dari  luar  .  .  .  atau  dari  dalam,  Takhta  itu  hanya  dapat  dilihat  dari  dalam;  tetapi
perhatikan, itu hanya akan terlihat dari dalam.

Tetapi sekarang kita melihat janji Yesaya 4:5. Mari membacanya saja.

176 (384) Apakah anda sedang tergesa-gesa? Jangan, jangan tergesa-gesa sekarang.
Kita—kita—kita berada pada—pada sebuah hal yang khusus sekarang, terlalu banyak—-
terlalu banyak waktu di mana anda harus mengerti di sini. Karena, saya ingin membuat
hal  ini  jelas.  Dan kemudian ketika kita kembali  lagi  ke situ,  saya akan—saya akan
menunjukkan kepada anda pada waktu itu di mana kita—-di mana yang sedang kita
bicarakan, apa, di dalam pelajaran kita yang berikutnya tentang ini, di waktu yang lain.
177 (385) Oh, terpujilah Tuhan Yesus. Perhatikan di sini, betapa Firman tidak dapat
gagal. Sekarang, lihatlah di Yesaya ini. Saya sudah menuliskannya di sini, jika saya
dapat menemukannya lagi.  Tunggu sebentar. Yesaya 4:5. Sekarang dengarkan, dia
sedang berbicara tentang Kedatangan Tuhan, bagaimana perempuan-perempuan akan
menjadi  sangat  tidak  bermoral.  Oh,  dia  berkata,  “Tujuh  orang  perempuan  .  .  .”
Dengarkan. Mari membacanya. Lihatlah di sini.

Pada waktu itu tujuh orang perempuan akan memegang seorang laki-laki,
serta berkata: “Kami akan menanggung makanan . .  .  dan pakaian kami
sendiri;  hanya  biarlah  namamu  dilekatkan  kepada  nama  kami;  untuk
membuang aib yang ada pada kami.

Itu  adalah  di  akhir  zaman di  mana kita  hidup sekarang ini:  kawin,  cerai,  dan
pelacuran, dan entah apa lagi.

Pada  waktu  itu  ranting  yang  ditumbuhkan  TUHAN  akan  menjadi
kepermaian dan kemuliaan, . . . dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan
kehormatan . . . bagi . . . orang-orang Israel yang terluput. (Betapa anda
luput dari semua kebinasaan itu. Paham?)

Dan akan terjadi, bahwa dia yang tertinggal di Sion dan dia yang tersisa . .
. (Coba lihat.) . . . di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di
Yerusalem yang tercatat di antara yang hidup. (Paham?)

Apabila  TUHAN telah  membersihkan  kekotoran  puteri  Sion  (ingat,  itu
adalah selalu Mempelai Wanita, paham) . . . dan memurnikan segala noda
darah Yerusalem (itu adalah sisa orang-orang Yahudi, plus Mempelai Wanita,
paham) . . . dari tengah-tengahnya dengan roh penghakiman, (api . . .)

Itu adalah selalu penghakiman Allah. Ketika Dia melaksanakan penghakimanNya
yang terakhir,  memanggil  anda,  membenarkan  anda,  dan  membawa anda  kepada
penebusan, kemudian penghakimanNya berhenti di atas anda, dan Roh Kudus dan Api
membersihkan dosa tersebut. Kemudian anda adalah milikNya.

Hal yang sama yang Dia lakukan kepada bumi ketika Dia memurnikannya dengan
Api, “dan dengan roh pembakaran.” Sekarang lihat. Dengarkan! Apakah anda siap?

Maka TUHAN akan menciptakan di atas seluruh wilayah gunung Sion dan
di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu
siang dan segumpal  asap serta  sinar  .  .  .  api  yang menyala-nyala  pada
waktu  malam,  sebab  di  atas  semuanya  itu  akan  ada  kemuliaan  TUHAN
sebagai tudung.

178 (389) Tuhan pada hari itu, berada di puncaknya, akan menciptakan cahaya api
yang menyala untuk membakar, pada hari itu. Dan itu berjalan terus dan dikatakan itu
akan  menjadi  sebuah  tudung,  sebuah  perhentian,  sebuah  tempat  perlindungan.
Perhatikan, tepat menjadikan apa yang diucapkan Alkitab, tepat. Jika tembok-tembok
itu  lurus  ke  atas  dan  ke  bawah,  anda  tidak  dapat  melihatnya.  Itu  harus  miring.
“Segenap GunungKu yang kudus . . .” “Dia akan menciptakan Terang ini di atas Gunung
ini, dan itu akan menjadi sebuah tudung.” Oh, kita sudah menyanyikan lagu itu:

Oh Kota Gunung Sion,
Sebagai seorang pendatang, namun aku tetap mengasihinya.
Kini dan di sepanjang zaman-zaman itu,
Ketika aku sampai ke Kota yang di atas Bukit itu. Paham?

179 (390) Perhatikan, Gunung Sinai adalah di mana Allah turun ke puncaknya, ketika Ia
berbicara  kepada  Israel  di  dalam Tiang  Api.  Dia  turun  ke  puncak  sebuah  gunung,
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Gunung Sinai.

Di  atas  Gunung  Transfigurasi,  ketika  Dia  menyatakan,  “Inilah  AnakKu  yang
Kukasihi; dengarkanlah Dia,” Dia turun dalam rupa Tiang Api di  saat teriknya sinar
matahari di atas puncak gunung itu di hadapan Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan di
situ  Dia  digambarkan  bersama  dengan  Musa  dan  Elia,  yang  diubah  dan  yang
dibangkitkan dari antara orang mati. Glori.

180 (392) Kota yang Baru dan Bumi yang Baru, ciptaan yang baru, Kota yang ada di
atas bukit dengan takhta itu di puncaknya. Takhta ini berada di puncaknya; dan mereka
semua yang tinggal, naik turun di Gunung ini.

Dan tembok yang mengelilinginya memiliki  12  pondasi.  Dan mereka masing-
masing  memiliki  penutup  dada  batu  yang  dulu  ada  di  dada  Harun,  yang
menggambarkan kedua belas suku Israel.

Dan  di  pintu  gerbang,  mereka  mempunyai  empat  pintu  gerbang  yang  persis
ditempatkan seperti bait suci yang ada di padang gurun sana, seperti kemah yang ada
di padang gurun itu. Perhatikan, masing-masing memiliki rasul-rasul, 3 di tiap-tiap sisi,
12 rasul. Tiap-tiap . . . Dan tingginya 144 hasta. 144 hasta adalah tepat sama dengan
216  kaki,  membuat  tiap-tiap  batu  yang  besar  itu  yang  tingginya  hampir  20  kaki,
penutup  dada  itu,  di  gerbang  itu,  membentuk  tembok  itu  yang  mengelilingi  Kota
tersebut.

181 (395) Nah itu, Kota itu bukan berada di atas tembok itu, karena sebuah kota yang
luasnya 1500 mil persegi tidak dapat berada di situ. Itu adalah sebuah tembok di sini, di
mana anda masuk,  seperti  gerbang-gerbang Yerusalem lama.  Anda masuk melalui
tembok itu ke dalam situ.

Dan masing-masing ini memiliki dua belas pondasi. Dan masing-masing memiliki
batu zamrud, dan batu-batu yang berbeda-beda yang menggambarkan kedua belas
suku Israel.

Dan rasul-rasul, masing-masing, di atas pintu gerbang mutiara yang besar dan
kokoh itu, ditempatkan sebuah nama dari salah seorang rasul. Dan bukankah Yesus
berkata, “Kamu akan duduk di atas kedua belas takhta, menghakimi kedua belas suku
Israel?” Siapakah yang duduk di pintu gerbang untuk menghakimi ketika mereka masuk
ke dalam Kota? Oh, bukan main! Jadi begitulah. Raja-raja di bumi, memasuki Kota itu,
datang ke hadapan hakim rasul itu, seperti yang dijanjikan Yesus. Oh, bukan main!
182 (398) Di atas takhta ini, di puncaknya, 1500 mil tingginya, seluruh dunia akan
melihat Terang dunia itu, Yesus, duduk di atas Takhta di puncak dunia itu, di puncak
Gereja, di puncak Gunung Sion; yang adalah 1500 mil, separuh dari ukuran Amerika
Serikat, dan itu betul-betul akan naik sampai anda dapat melihat Dia dari seluruh dunia,
1500 mil tingginya.

183 (399) Dan semua yang di bumi itu akan merupakan orang-orang yang ditebus.
Akan ada rumah-rumah dari emas murni. Akan ada jalan-jalan besar, dan kebun-kebun,
dan taman-taman, dan Sungai Kehidupan menetes keluar dari takhta itu dan mengalir
turun  melewati  jurang-jurang  kecil,  dan  oh,  melewati  lereng-lereng.  Dan  Pohon
Kehidupan itu akan bermekaran di setiap halaman dan menghasilkan buahNya 12 kali
dalam setahun, berganti-ganti buah setiap bulannya.

Dan raja-raja di  bumi akan masuk ke dalamnya dan membawa penghormatan
mereka. “Dan daun-daunnya adalah untuk menyembuhkan bangsa-bangsa,” ketika raja-
raja itu hidup dengan damai di sana, ketika mereka pergi keluar, mereka akan memetik
sebatang pohon, memetik sehelai daun seperti  itu. Seperti  merpati itu yang pulang
kembali, di mana murka Allah sudah diselesaikan, dan membawa daun zaitun itu masuk
ke  bahtera.  Jadi  ketika  raja  pergi  dengan  membawa kemuliaannya  ke  dalam bilik
Mempelai Wanita ini di dalam Kota itu, dia akan memberikan sehelai daun kepada raja
tetangganya, dan, “Kita ada di dalam damai selamanya.” Amin! Kesembuhan bangsa-
bangsa! “Semua itu dilaksanakan. Dulu kita berkelahi antara satu dengan yang lain,
saudara sedarah, dan kita mengenang, dan berteriak; dan menembak, dan membakar
anak-anak,  dan lain  sebagainya,  tetapi  sekarang ada damai,  kesembuhan.”  Bukan
kesembuhan sakit penyakit; semua itu sudah selesai.  Kesembuhan bangsa-bangsa!
Amin!
184 (401)  Kota  dengan  Takhta  di  puncaknya.  Wahyu  21:23,  “Dan  mereka  tidak
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memerlukan terang, sebab Anak Domba dan Tuhan Allah adalah Terang itu sendiri.”
Paham? Tuhan Allah adalah Tiang Api itu yang mengikuti anak-anak Israel melintasi
padang gurun. Dan Dia naik ke Takhta itu di dalam Kerajaan yang sempurna itu . . .
ketika waktu . . . “Kerajaan yang akan diserahkan Yesus kepada Bapa, supaya Allah
menjadi semua di atas semuanya.” Di sini Yesus duduk di atas TakhtaNya sebagai Yusuf
kita. Kemudian Raja adalah Terang itu yang akan berada di puncak Gunung Sion, dan
TerangNya yang kudus akan menerangi seluruh Kota. Haleluya!

185 (402) 1500 mil tingginya, dan 1500 mil luasnya, dengan firdaus-firdaus Allah yang
dibangun di seluruh Kota itu; jalan-jalan, jalan raya! Bacalah Wahyu 21, lihatlah jika itu
tidak  benar.  Lihat,  “Mereka  tidak  memerlukan  terang,  sebab  Anak  Domba  adalah
Terangnya.” Dan di Takhta itu dapat dilihat, berdiri, 1500 mil.

Itu tidak naik lurus ke atas seperti ini. Itu miring, seperti piramida. Jika itu separuh
dari jaraknya, maka itu berarti kira-kira berjalan seperti ini, anda paham, dari satu kota
ke kota lainnya . . . sekarang jika anda mau memperhatikan, dari satu sisi Kota itu ke
sisi yang lainnya.

186 (404) Saya dapat menggambarkan sedikit  di  sini  jika anda mau. Apakah anda
memperhatikan kelompok kecil di sini? Itu kira-kira bagian dari kelilingnya saja meliputi.
Georgia, California, ke Saskatchewan; dari Kansas, ke pantai Maine; yang berbatu-batu
karang; itulah yang sudah berkumpul. Itulah kira-kira yang diwakilkan di sini, kira-kira
1500 mil persegi.

Oh, mereka datang dari Timur dan Barat,
Mereka datang dari negeri yang jauh;
Untuk berpesta dengan Raja kita; untuk makan malam . . .
(Makan apa? “Manusia tidak hidup dari roti saja.”
Oleh Roti, Firman!)
. . . untuk makan malam sebagai tamu-tamuNya;
Betapa diberkatinya para pendatang ini!

Di dunia, saya harus katakan, saya tidak pernah melihat orang-orang yang seperti
mereka.

Oh, pandanglah wajahNya yang suci,
Bercahaya dengan Terang Ilahi;
Diberkatilah yang mengambil bagian dalam kasih karuniaNya,
Sebagai permata-permata di mahkotaNya yang akan bercahaya.
Oh, Yesus akan segera datang,
Kesusahan-kesusahan kita akan segera berakhir nanti,
Oh, bagaimana jika Tuhan kita saat ini akan datang?

187 (405) Itu tidak akan lama. Segala sesuatunya sempurna, secara geografis: Sodom,
para utusan, segala sesuatunya berada pada tempatnya dengan tepat. Paham? Apa
artinya itu? Renungkan saja,  datang ke tabernakel  kecil  ini,  1500 mil  persegi,  dari
dimensi-dimensi yang sama.

Mengapa Allah begitu memikirkan dan sangat peduli terhadap tanah Palestina yang
kecil itu, paham, sedangkan itu hanyalah tanah yang kecil? Tetapi tepat di sana adalah
di mana bait suci itu akan berdiri. Itulah tempat Yerusalem yang Baru itu akan muncul
tepat di sana. “Zaitun, Gunung Zaitun akan terbelah ke kanan dan ke kiri,” tentu, ketika
ia mendorong naik dari bawah. Bukan, mereka berkata, itu adalah mendorong rubuh
seperti ini. Ia mendorong ke atas, “Pada hari itu ketika Dia menumpukan kakiNya yang
kudus di atas Gunung itu.” Perhatikan, di atas takhtaNya, yang tingginya 1500 mil!

188 (407) Ingat,  pada suatu hari  Setan mencoba menggoda Dia di  puncak sebuah
gunung. Paham?

Kota yang Baru itu mempunyai 12 pondasi, sebagaimana yang sudah kita jelaskan
tadi, 12 suku; 144 hasta; merupakan tutup dada Harun; 12 gerbang mutiara, 12 nama
para murid.

Yesus berdiri, Batu Utama itu, di atas Takhta itu, ketika orang-orang kudusNya
sudah memahkotai Dia, “Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala tuhan.” Dan Dia
adalah Batu Utama itu.

189 (410) Dompet tidak saya bawa sekarang, tetapi jika anda mau melihat di dalam
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dompet anda dan jika anda mempunyai uang pecahan satu dolar,  mereka memiliki
meterai Amerika Serikat itu, rajawali di ujung yang satu, memegang tombak, lambang,
sebagaimana itu dulunya. Dan di ujung yang lain, itu adalah piramida dengan mata yang
sedang melihat ada di puncaknya. Nah, mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan.
Dan di situ tertulis dalam huruf latin, dan anda akan mendapati itu berkata, ini adalah
“meterai besar.” Dulu mereka tidak tahu apa yang sedang mereka kerjakan itu. Begitu
juga Kayafas yang tidak tahu apa yang sedang dia nubuatkan.

Di situlah Meterai Besar. Inilah dia, paham, Kota itu. Ini bukan sekedar sebuah
kubus yang datar seperti ini, paham, tetapi itu miring sehingga itu dapat terlihat. Dan di
atas gunung Tuhan yang kudus ini, Tuhan akan turun ke atas puncak gunungNya. Di
sinilah Dia. Itulah alasannya Puncak itu dulunya tidak dipasang oleh Henokh. Paham?
Itulah alasannya Puncak itu harus datang sekarang. Dan gunung itu akan didorong ke
atas dan itu akan menjadikan Gunung Tuhan.
190 (412) Dan di sini akan diam orang-orang yang ditebus. Jalan-jalan raya ini, dan
jalan-jalan bebas hambatan ini, seperti dulu, taman-taman, dan Sungai Kehidupan akan
mengalir, mengalir melintasinya. Dan setiap rumah akan dibuat dari emas bening, dan
jalan-jalan akan dibuat dari emas, dan Pohon Kehidupan akan ada di situ dan akan
menghasilkan 12 macam buah. Dan raja-raja dan orang-orang terhormat di bumi akan
membawa penghormatan dan kemuliaan mereka ke dalam gerbang-gerbang itu, dan
gerbang-gerbang itu tidak akan ditutup pada malam hari, karena di sana tidak ada lagi
malam.

Di dalam Kota itu di mana Anak Domba adalah Terang itu,
Di dalam Kota itu di mana tidak ada malam;
Aku mempunyai sebuah tempat tinggal di sana,
yang bebas dari kerja keras dan kesusahan;
Oh, aku akan pergi ke tempat di mana
Anak Domba itu sebagai Terangnya.

191 (413) Tidakkah anda melihat bahwa desa-desa, kota-kota, rumah-rumah, tempat-
tempat tinggal,  sedang berbicara tentang hal  itu sekarang ini.  Semua hal-hal  yang
natural ini adalah sebuah bayangan.

Ambil contoh bayangan yang ada di kejauhan, seperti tangan saya. Sebelum bisa
ada  positif  atau  negatif,  harus  ada  positif.  Dan  anda  lihat  bayangan  itu,  terlihat
sepertinya saya mempunyai selusin jari, tetapi ketika anda pergi mendekatinya, itu
terfokus pada satu saja, dan kemudian bayangan itu memudar menjadi tangan.

Dan begitulah seringkali orang berpikir tentang adanya tiga atau empat Allah. Anda
sedang memandang terlalu  jauh kembali  ke masa-masa awal  reformasi  yang dulu.
Paham? Mendekatlah sekarang dan, anda temukan, tajamkan fokus sampai terdapat
Satu. Itu tepat.

192 (416)  Terdapat  satu  Mempelai  Wanita,  bukan  selusin  denominasi,  tetapi  satu
Mempelai Wanita, itulah orang-orang Pilihan, yang berasal dari setiap . . . dari—dari
bumi yang sudah ditentukan untuk hal ini, orang-orang yang dapat mengenali tempat
mereka di dalam Kerajaan itu.

193 (417) Di atas Takhta ini, terlihat begitu tinggi! Kota yang Baru itu; dengan pondasi-
pondasinya; 12 pintu gerbang; Yesus, Batu Utama itu; para rasul, yang menghakimi; 12
suku.

Piramida Henokh tidak memunculkan bayangan pada saat siang hari. Saya sudah
pernah ke Mesir ke piramida-piramida. Secara geografis memang sangat pas, dan pada
dimensi-dimensi dari figur geometris yang besar ini; bahwa tidak peduli di mana saja
matahari berada, tidak pernah ada bayangan di sekitar piramida itu. Lihatlah kenapa
itu?

Dan tidak  akan  pernah  ada  malam di  sana.  Dia  berada  di  puncak  gunung  itu
meliputinya dengan kemuliaanNya. Terang kemuliaanNya akan selalu ada di sana. Tidak
akan ada malam di sana. Yesus Batu Utama itu.

194 (420) Sekarang perhatikan. Jadi, orang-orang yang ditebus itu akan berjalan di
dalam Terang itu. Kita nyanyikan sekarang, “Kita akan berjalan di dalam Terang, Terang
yang indah itu.” Ada sesuatu di dalam diri kita memanggil, “Pindah dari maut kepada
Hidup.” Itu adalah karena itu sedang menantikan. Paham? Itulah atribut tersebut, apa
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yang kita rasakan.

Sungguh, ini adalah . . . Apakah anda siap? Ini adalah Kota yang dinanti-nantikan
Abraham. Paham? Sebagai seorang nabi dia tahu bahwa Kota itu ada di suatu tempat;
Alkitab mengatakan demikian. Dan dia meninggalkan kota di mana dia tinggal, dan dia
pergi; lihat ke mana dia pergi, tepat di mana itu akan berada nantinya. Paham? “Dia
sedang menantikan sebuah Kota yang pembangun dan pembuatNya adalah Allah,”
paham, sebagai seorang nabi.
195 (422) Yesus pergi untuk mempersiapkan dengan tangan Ilahi, sebuah Kota Ilahi;
Arsitek Ilahi, bagi orang-orang Ilahi yang sudah dibeli, bagi suatu umat yang sudah
ditentukan. Dia sudah pergi untuk mempersiapkan.

Abraham menantikannya. “Dan dia mengaku bahwa dia adalah seorang pendatang
dan seorang yang asing,  sebab dia menantikan sebuah Kota yang pembangun dan
pembuatNya adalah Allah.”  Nabi  itu  tahu bahwa itu  ada di  suatu tempat.  Yohanes
melihatnya turun, tetapi Abraham berpikir bahwa itu pasti ada di bumi pada waktu itu.
Kenapa? Dia bertemu Melkisedek, Raja Kota itu dan memberi Dia perpuluhan. “Yang
tidak berbapa, atau tidak beribu. HidupNya tidak berawal dan tidak berkesudahan.”
Abraham bertemu dengan Dia, dan mereka mengadakan perjamuan tepat di tempat itu
juga di mana Kota itu akan didirikan, Gunung kudus Tuhan di mana orang-orang yang
ditebus akan tinggal. Oh, bukan main!

Waktu tidak berhenti. Tidak, sekarang kita ada di dalam waktu; sebentar lagi kita
akan masuk ke Kekekalan.

196 (425) Oh, Gunung kudus! Akan ada jalan-jalan dari emas bening, jalan-jalan raya,
dan rumah-rumah, dan taman-taman. Jika anda mau membaca hal ini, Wahyu 21:18.
Pohon  Kehidupan  itu  akan  ada  di  sana;  12  jenis  buah,  sekali  setiap  bulan,  akan
dihasilkan padanya. Orang-orang akan makan buah-buah ini, mereka akan mengganti
makanan mereka, setiap bulannya.

Dan itu—itu dari . . . hanya bagi para pemenang. Apakah anda tahu itu? Itu bukan
untuk denominasi-denominasi.

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

Mari menuju ke Wahyu 2 sebentar dan cari tahu soal itu, Wahyu 2:7. Mari lihatlah
apakah itu sungguh Kebenaran atau bukan. Wahyu 2:7, baca seperti ini.

Dan siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh
kepada jemaat-jemaat: . . .

Sekarang ingat, Dia tidak sedang berbicara kepada orang-orang Yahudi sekarang.
Ini adalah gereja, bangsa-bangsa Kafir.

Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh
kepada jemaat-jemaat: Barangsiapa menang, dia akan Kuberi makan dari
pohon Kehidupan yang ada di tengah-tengah taman Firdaus Allah.

197 (429)  “Hanya  para  pemenang,  yang  menang  atas  binatang  itu,  menang  atas
tandanya,”  itu  adalah  faham Katholik,  faham Protestan,  faham denominasi,  “yang
menang atas binatang itu, tandanya, tulisan namanya.” “Dia akan memiliki hak atas
Pohon Kehidupan itu, untuk masuk ke gerbang-gerbang itu di mana tidak ada apa pun
yang najis yang bisa masuk ke situ.” Paham? Renungkan itu. Sekarang, tunggu sebentar
sekarang, sementara kita teruskan lebih jauh sedikit. Pohon Kehidupan hanya bagi para
pemenang.

Daun-daunnya akan dipakai untuk kesembuhan bangsa-bangsa. Yaitu, raja-raja
yang tinggal di sana, yang membawa penghormatan mereka. Ketika mereka membawa
penghormatan mereka dan menaruhnya di hadapan Takhta Allah. Sama seperti orang-
orang  yang  di  luar,  10  .  .  .  11  suku  membawa  masuk,  mereka  masing-masing,
perpuluhan kepada suku Lewi, paham. Ketika mereka membawa penghormatan mereka
masuk . . . dari negeri yang diberkati itu, di dalam itu, mereka akan mengambil dari
Pohon Kehidupan itu, memetik sehelai daun zaitun . . . atau daun Pohon Kehidupan, dan
mereka akan berjalan keluar bersama-sama. Tidak ada perang lagi. Semuanya damai.
Daun-daun itu adalah sebuah memorial, bagi kesembuhan bangsa-bangsa.

198 (431) Pohon yang sama, bukan seperti Adam, dia . . . Terdapat Pohon Kehidupan di
taman Eden supaya dia memakan darinya, andaikata dia tidak jatuh. Pohon Kehidupan
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itu senantiasa mengingatkan dia bahwa masanya . . . masa mudanya berlanjut terus.
Paham?

Akan sama juga dengan bangsa-bangsa. Daun-daun itu akan menjadi kesembuhan
bagi bangsa-bangsa; perhatikan, bukan sakit penyakit, dia sudah punya hak yang sama
seperti yang dulu dimiliki Adam, seperti . . . merpati dengan daun zaitun itu, itu semua .
. . tiap-tiap raja mengambil sehelai daun.

199 (433) Perhatikan, Sungai Kehidupan itu, barangkali banyak aliran-aliran sungai
kecil yang membentuknya. Sekarang, di bumi ini . . .

Saya akan akhiri dalam beberapa menit. Di bumi ini . . . Atau, saya akan hentikan
saja. Berapa banyak lagi catatan yang saya miliki, kira-kira sekitar 30 halaman. Yeah.
Perhatikan.

Di—di  dalam  hidup  ini,  saya  tidak  pernah  melihat  apa  pun  yang  begitu
mendinginkan  seperti  yang  di  gunung-gunung  dan  mendapati,  seperti  yang  saya
khotbahkan pada malam lalu, di mana aliran air itu meluap-luap, ini adalah sumber yang
memberi hidup. Anda mungkin lelah dan haus, berlututlah di dekat sebuah aliran sungai
yang bagus; di bawah sana di mana kuman-kuman tidak dapat pergi, di bawah sana,
ratusan kaki di dalam bumi, sedang meluapkan air yang memberi hidup yang murni dan
asli. Kita menghargai itu. Itu kecil. Nah, bumi mempunyai aliran-aliran air yang banyak
dengan air yang segar. Ketika anda sedang haus dan sekarat anda ambil air minum
dingin yang bagus dari situ, itu—itu akan menolong anda untuk hidup.

200 (436) Tetapi lihatlah dari mana Ini berasal. Dari Takhta itu, di situlah di mana itu
mendapatkan sumber air Hidupnya. Berasal dari bawah Takhta Allah, di mana Allah
duduk.

Semuanya itu,  semua yang dari  bumi ini,  bumi ini  yang sekarang sedang kita
hidupi ini; setiap orang, apakah dia Kristen atau penyembah berhala, mempunyai bait
suci. Apakah anda pernah berpikir tentang hal itu? Gereja-gereja, mereka semua.

Tetapi yang Ini tidak memiliki satu pun. Alkitab berkata, “Sebab di dalamnya tidak
ada bait suci, tetapi Tuhan Allah dan Anak Domba adalah Baitnya.” Anak Domba adalah
Terangnya. Anak Domba adalah Bait itu. Anak Domba adalah Takhtanya. Anak Domba
adalah Kehidupan itu.  Dia adalah Bait  itu.  Lihat,  semua bait-bait  suci  yang ada ini
mempunyai obyek yang mereka sembah; tetapi, di dalam Kota ini, Dia adalah obyeknya.
Dia bersama dengan umatNya. Terang RohNya menerangi Kota piramida itu.
201 (439) Seperti  Petrus dan Yohanes yang naik ke puncak gunung itu, Terang itu
menyelimuti puncak gunung itu, dan suatu Suara berbicara, dikatakan, “Inilah AnakKu
yang Kukasihi.”

202 (440) Di  Wahyu 21:3-4,  “Tabernakel  Allah ada beserta manusia.”  Allah sudah
berkemah di dalam manusia dengan menebus dia, dengan tiga proses ini. Sekarang,
Allah akan menebus bumi dan bertabernakel di bumi dengan orang-orangNya dari bumi,
yang  Dia  hasilkan  dari  bumi.  Dan  melalui  dosa  ia  jatuh,  tetapi  .  .  .  Dia  harus
membiarkan itu terjadi. Tetapi sekarang Dia mengutus Yesus untuk menebus bumi yang
jatuh itu, di mana kita adalah bagian darinya. Tidak ada satu rambut pun dari kepala
anda  yang  akan  binasa;  Yesus  berkata  demikian.  Dia  berkata,  “Aku  akan
membangkitkannya lagi pada hari-hari terakhir.” Paham? Kenapa? Anda adalah bagian
dari bumi.

203 (441)  Anda  perhatikan,  saya  ada  sedikit  gurauan  tentang  isteri  saya  yang
memberitahu saya tentang rambut saya yang rontok. Saya beritahu dia bahwa saya
tidak kehilangan satu pun darinya.

Dia bertanya, “Di mana mereka berada?”

Saya katakan, “Di tempat dulunya mereka berada sebelum saya memilikinya.” Di
mana mereka dulunya adalah suatu substansi; di mana pun mereka berada, mereka
sedang menantikan saya. Paham? Itu benar. Saya akan menemui mereka suatu hari
nanti.

204 (443) Tubuh tua ini, keriput dan berkerut dan menjadi kecil, bungkuk dan sakit di
lutut, dan—dan serak di tenggorokan. Itu tidak apa-apa. Anda dapat menguburkannya
di laut, tetapi Sangkakala itu akan membangunkan saya! . . . ? . . . Benar, tuan. Kita
akan berubah, suatu hari nanti. Saya adalah bagian dari dunia yang ditebus ini. Anda
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berada di dunia yang bukan dari kosmos. Anda berada di dalam sebuah tatanan yang
berbeda, sebuah tatanan yang ditebus.

205 (444) Perhatikan, “Tabernakel Allah akan ada beserta manusia.” Perhatikan, hal-hal
yang dahulu sudah lenyap. Hal ini sudah lenyap. Ini artinya bahwa langit itu sudah turun
untuk tinggal dengan manusia. Paham? Langit dan bumi berpelukan.

Tepat sekali, ketika Merpati itu datang ke bagian bumi itu, yang adalah Yesus; Dia
dulunya adalah debu tanah, manusia. Allah, datang dari bakal benih kehidupan kecil itu,
oleh kuasa penciptaan. Dan Darah itu yang dulunya ada di dalam situ . . . Kehidupan itu
yang dulunya ada di dalam Darah itu naik kembali ke Allah, tetapi Darah itu menetes ke
atas bumi untuk mengklaimnya.

206 (446) Karena dari darah itu yang dulunya berasal dari sel bakal benih itu berasal
dari Kain. Paham? Sekarang, Dia datang kembali dengan kuasa penciptaan seperti yang
dulu Dia  lakukan kepada Adam, menciptakan Adam, inilah Adam yang kedua.  Dan
melalui terbelahnya sel itu, di mana (dosa) Kain menumpahkan sel darah itu ke atas
orang benar itu, paham, sekarang, Sel Darah ini  .  .  .  Karena dia membunuh Habel,
tetapi Habel dilahirkan melalui seks.

Tetapi Manusia ini tidak dilahirkan dari seks; Itu adalah ciptaan Allah, permulaan
darinya. Dan Itu menebus bumi dan semua kalsium, potasium, minyak tanah, cahaya
kosmik di mana anda dibentuk dari yang ditebus itu. “Tidak sehelai rambut pun akan
lepas. Dan Aku akan membangkitkannya lagi pada hari-hari terakhir.”

207 (448) Kemudian apa? Allah turun untuk tinggal di bumi, di mana Dia adalah bagian
darinya,  tubuh  milikNya.  Dia  membangkitkannya  bagi  pembenaran  kita,  dan  kita
dibenarkan dengan percaya saja pada hal itu dan menerima itu. Perhatikan, di dalam
pralambang, Yesus menjadi . . . Di dalam pralambang, Yesus menjadi manusia; Allah . .
. atau ditentukan untuk mengambil tempatNya, untuk menebus kita, untuk menjadikan
semua hal ini mungkin.

Perhatikan, di luar dari tembok-tembok yang indah, dari Kota ini.

208 (449) Sekarang, sudahkah anda memperoleh Kota ini? Nah, ini  adalah sebuah
Gunung yang kudus. “Tidak akan ada yang berlaku jahat dan yang berlaku busuk di
segenap GunungKu yang kudus, firman Tuhan.” Kota ini bukan sebuah kubus. Ini adalah
sebuah Gunung. Dan luasnya kali lebarnya kali tingginya, adalah sama, paham; 1500
mil ke sini, 1500 mil ke sana, 1500 mil seluruhnya; dan 1500 mil tingginya. Jadi ini
adalah benar-benar sebuah Gunung yang besar, seperti piramida, dan Kota itu ada di
atas Gunung tersebut. Glori!

Jadi begitulah. Di situlah firdaus-firdaus Allah, Terang dunia itu, Kerajaan yang
sempurna itu. Bukan hari yang ketujuh; hari yang Kekal! Paham? Bukan Milenium; Bumi
yang Baru! Paham?

209 (451) Sementara ia sedang menjalani Mileniumnya itu ia sedang menjalani proses
pengudusannya tetapi tetap harus dibakar. Paham? Di mana, Darah itu menebus orang-
orang itu, itu memperlihatkan memorialnya di mana itu . . . harganya sudah dibayar,
yang 1000 tahun itu. Tetapi kemudian ia harus dibersihkan oleh Api; sama seperti anda
dulunya, delegasi-delegasi dari Kota ini, delegasi itu.

Jadi jika anda mati atau jika anda hidup, apa bedanya? Jika Dia datang hari ini,
atau Dia datang 100 tahun atau 1000 tahun lagi, saya hanya akan beristirahat sampai
pengubahan saya tiba.

210 (453)  Jadi,  pria  dan wanita  tua,  kalian  jangan berkecil  hati.  Jika  anda adalah
perwakilan di sini, di dalam atribut Allah ini; ini, Allah; jika anda mempunyainya, jika
anda diwakilkan di sini, anda tidak dapat . . . Anda ada di dalam kekekalan. Dan jika
anda menyeberangi hari yang ketujuh itu, masuk ke hari yang kedelapan, anda masuk
ke dalam Kekekalan melalui baptisan Roh Kudus, anda termasuk di dalam Ini. Sekarang,
jika  anda  hanya  percaya  pada  sensasi,  atau  melompat-lompat  atau,  atau,  “Aku
melakukan ini. Aku memelihara hari ketujuh. Aku tidak makan daging,” dan hal-hal yang
seperti itu, toh itu akan binasa. Paham? Tetapi ini adalah Kekal. Ini adalah Kekal, Hari
Raya sesudah hari raya pondok daun itu. Paham?

Hari raya pondok daun adalah hari raya yang terakhir, hari  raya yang ketujuh.
Sekarang kita  sedang menyembah di  bawah hari  raya pondok daun,  zaman gereja
ketujuh.
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211 (455) Di Milenium, kita akan berada di bawah hari raya pondok daun lagi, pada hari
yang ketujuh.

Tetapi kemudian sesudah hari yang ketujuh itu kita mempunyai sebuah Pertemuan
Kudus, kembali ke Kekekalan. Bagaimana? Oleh Seorang yang Kekal yang sudah datang
dan menebus kita dan membawa kita kembali, membuat kita mengenali bahwa kita
dulunya adalah bagian dari Ini.

Sekarang, bagaimana anda tahu bahwa anda adalah sebuah bagian? Karena Firman
di zamannya itu, janji di zamannya. Apakah itu? Sebuah pemulihan kembali ke hari yang
pertama, yang pertama. “Dan dia akan memulihkan hati anak-anak kembali kepada
bapa-bapa,” mendatangkan sebuah pemulihan pentakosta yang asli lagi, bukan sensasi-
sensasi; dan akan memanifestasikan Terang di waktu senja, sang Anak [Son] yang
sama yang terlihat di waktu Terang pagi, seperti yang dijanjikan bagi zaman tersebut.
Amin dan amin!

Di  manakah  kita  berada  sahabat-sahabat?  Di  manakah  kita?  Sekarang  hanya
sedang  menunggu  untuk  keluar  dari  hal  itu  supaya  Wahyu  11  dapat  dibuat  .  .  .
dinyatakan kepada orang-orang Yahudi; itu benar, datangnya Pengangkatan.

212 (459) Lihatlah, di luar gerbang-gerbang tembok-tembok yang terbentang di bumi
yang baru itu, bangsa-bangsa akan diam dalam damai yang abadi. Baiklah. Raja-raja
yang dihormati akan membawa mereka masuk ke dalamnya. Tidak ada dosa yang bisa
berada di sana. Tidak ada perempuan berambut pendek akan masuk ke Kota itu. Saya
jamin itu. Tidak ada lagi yang memakai celana pendek, mengisap rokok, para pelacur,
sundal, atau para pendusta, penyembah berhala, siapa pun mereka dulunya, tidak akan
masuk ke Kota itu. Tidak, semuanya itu akan berakhir. Dosa akan dilenyapkan. “Tidak
ada apa pun yang menajiskan kekudusannya akan masuk ke sana.” Itulah yang Dia
katakan. “Semuanya sudah berlalu selamanya.”

Lihat ke luar di lapangan-lapangannya dan di sekitar gerbang-gerbangnya:
Beruang akan menjadi lembut,
serigala akan menjadi jinak;
Dan singa akan berbaring dengan anak domba;
Dan binatang-binatang buas di padang,
akan dituntun oleh seorang anak kecil;
Aku akan diubah dari makhluk yang sekarang ini.

213 (461) Dengan kematian ini yang bekerja di dalam tubuh saya yang fana, umur tua
di dalamnya, saya akan diubah.

Anda pernah mendengar lagu itu? “Beruang akan menjadi lembut. Serigala akan
menjadi jinak.” Dia tidak akan melompat, dan meraung, dan mencoba membunuh anda.
Dia akan berjalan bersama dengan anda di jalan setapak itu.

Siapakah yang akan mewarisinya? Orang-orang yang ditebus. Siapakah yang akan
ada di sana?

Perhatikan,  saya  hanya  dapat  mengajarkan  melalui  pralambang-pralambang
sekarang. Perhatikan, Saudara Lee.

214 (463) Siapakah yang keluar dari bumi yang baru bersama dengan Nuh nabi itu?
Mereka  yang  masuk  ke  dalam bahtera  bersama  dengannya.  Benarkah  itu?  Itulah
mereka yang berjalan-jalan di atasnya di sini. Paham? Mereka yang masuk ke dalam
bahtera bersama dengan Nuh oleh pesannya maka dialah yang berjalan-jalan di bumi
yang baru sesudah baptisan airnya.

215 (464) Orang yang pergi bersama dengan Yesus sekarang. Bagaimana kita masuk
ke dalam Dia? Oleh satu Roh, dan Dia adalah Firman. Anda menjadi bagian dari Dia.
Anda bagian apa dari  Dia? Firman yang hidup di  zaman ini,  mengenali.  Anda akan
berjalan bersama dengan Dia di Milenium itu; itulah ketika nanti anda berjalan-jalan.
Perhatikan, bukan sebuah angkatan yang baru. Suatu perpindahan!

Anda berkata, “Oh, Saudara Branham!” Oh!

Perhatikan, jika Allah saja dapat membangkitkan Elia dan mengangkat dia 2500
tahun yang lalu untuk memindahkan dia ke bumi lagi untuk menjadi seorang nabi bagi
orang-orang Yahudi, betapa lebihnya lagi yang dapat Dia lakukan kepada Mempelai
Wanita!
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216 (466) Sesudah Nuh keluar dari bahtera, perhatikan apa yang dikatakan kepada
Nuh.  Sesudah dia  keluar  dari  air  bah itu,  sama seperti  kepada Adam sebelumnya.
Sesudah dia datang ke atas bumi yang baru, Dia berkata, “Bertambahbanyaklah dan
penuhilah bumi,”  sesudah air  bah itu.  Perhatikan,  “akan berbuah-buah,  memenuhi
bumi,” seperti Adam pertama kalinya.

Sekarang, anda dapat melihat dengan tepat di sini. Sekarang, dengarkan dengan
seksama.

217 (467) Adam akan “bertambah banyak dan memenuhi bumi.” Benarkah itu? Nuhlah,
sesudah yang baru,  (dunia  dihancurkan),  akan “bertambah banyak dan memenuhi
bumi.” Mengerti  itu? Sekarang, tidak dapatkah anda melihat apakah benih ular itu?
Apakah  yang  dulu  memenuhi  bumi  itu?  Anda  memahaminya?  Baiklah,  anda  lihat
bagaimana Setan menghampiri Hawa. Itulah sebabnya kematian sudah berkuasa atas
bumi sejak itu. Dan langit, bumi, binatang, atmosfer semuanya dikutuk Allah karena itu.
Itu adalah kutuk, karena Setan sudah menghampiri ini terlebih dahulu.

Yesus datang untuk menebusnya kembali kepada Bapa. Untuk melakukan hal ini,
Dia menjadi bagian darinya; seperti yang sudah saya jelaskan. Dan dari debu tanah itu
juga (bagian Yesus adalah, diriNya sendiri) yang ditebus, melalui Dia seluruh atribut
Allah ditebus bersama dengan bumi.

218 (469) Dia adalah Firman yang diucapkan. Kita yang ditebus adalah bagian dari Dia.
Kemudian jika anda dapat mengenali! Paham?

Orang-orang Farisi mengklaim mereka mengenali, tetapi anda lihat ilustrasi saya
tadi. Mereka hanya dengan intelektual itu saja. Mereka tidak dapat mengenali Firman itu
ketika Ia dimanifestasikan tepat di hadapan mereka. Mereka berkata, “Orang ini adalah
roh jahat.”

Nah, pada masa ini kita disebut nabi-nabi palsu. Kita dikata-katai dengan segala
macam sebutan yang kotor yang diucapkan oleh orang-orang relijius,  paham, oleh
orang-orang besar dan yang punya talenta. Nah, mereka hanya tidak mengerti. Paham?

219 (472)  Baptisan  airnya  tidak  cukup  untuk  membersihkannya;  tidak  juga  milik
mereka. Pengudusan Darah membawanya kembali, mengklaimnya. Tetapi baptisan Api
membersihkannya;  seperti  yang  dilakukan  kepada  Mempelai  WanitaNya.  Seperti
pembenaran, pengudusan, baptisan Roh Kudus.

220 (473) Tidak pernah berjanji untuk membangkitkan sebuah ras yang baru, seperti
yang  saya  katakan  tadi,  tetapi  Dia  berjanji  untuk  menebus  mereka  yang  jatuh.
Merekalah yang sudah ditentukan, untuk mewarisinya seperti yang sudah Dia janjikan.
Dan Dia adalah Allah yang tidak berubah; kita tahu itu.

221 (474) Ingat,  Allah mengambil  Elia,  sesudah pengangkatan, dan memindahkan,
mencangkokkan dia kembali ke antara bangsanya, untuk mengambil tempat sebagai
nabi di antara bangsanya; Dia akan melakukan itu dengan segera. Dan sudah menjaga
dia tetap hidup selama 2500 tahun ini. Dia akan tampil lagi.

222 (475)  Perhatikan  lagi,  Dia  membangkitkan  Musa  dari  antara  orang  mati.  Di
manakah  kuburnya?  Dapatkah  seseorang  menemukannya?  Bacalah  Kitab  Yudas.
Paham? Setan . . . Penghulu Malaikat bertengkar dengan penghulu malaikat, Setan,
berkata, dengan berani . . . “kiranya Tuhan menghardik engkau,” bertengkar soal mayat
Musa. Dan di sinilah Petrus, Yakobus, dan Yohanes sedang berdiri di sana memandang
dia di atas Gunung Transfigurasi, tepat di sana di mana Gunung itu akan dimunculkan
untuk tempat tinggal. Paham?

Dan Dia datang untuk menebusnya.

223 (476) Lihat, di sanalah Gereja yang diangkat itu, digambarkan; di sanalah mereka
yang tertidur itu digambarkan. Di mana kira-kira? Di Kota itu, di puncak gunung itu.
Paham?

Di sanalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes memandang: tiga, sebuah kesaksian. Ada
Elia, Musa, dan Yesus; sebagai saksi Surga. Paham?

Dan ada Musa, mereka yang mati,  sudah dibangkitkan. Ada Elia,  mereka yang
diangkat, yang masih hidup. Dan keduanya digambarkan di atas gunung yang kudus ini.

Dan Yesus, sang Penebus, ketika Allah naik di atas Dia seperti ini, menaungi Dia,
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berkata, “Inilah AnakKu yang Kukasihi.”

224 (480) Ingat, Yesus berkata, kira-kira satu hari sebelum itu, Dia berkata, “Sungguh,
Aku berkata kepadamu, bahwa sebagian yang sedang berdiri di sini pada saat ini tidak
akan mati sebelum mereka melihat Kerajaan Allah ditegakkan di dalam kuasa.”

Apakah itu? Orang-orang mati yang dibangkitkan dan orang-orang kudus yang
diangkat bersama-sama, diangkat bersama-sama untuk bertemu Dia di udara dengan
Allah menaungi Dia, dan Yesus berdiri  di  sana dalam bayangan ini,  berkata, “Inilah
AnakKu yang Kukasihi, di dalamNyalah Aku berkenan diam,” tatanan Kerajaan yang
Baru itu. Oh, saudara, saudari!

225 (482) Kematian tidak mengubah anda. Kematian hanya mengubah tempat tinggal
anda. Paham?

Ingat, Samuel, sesudah dia mati dan dikuburkan selama dua tahun, dia ada di
Firdaus, dan tukang tenung dari Endor memanggil dia, dan Saul mengenali dia, dan
perempuan ini juga dan jatuh tersungkur. Dia tidak berubah sedikit pun. Dia masih
Samuel yang sama sesudah mati selama dua tahun, dan dia masih seorang nabi. Dia
berkata, “Besok kamu akan kalah dalam peperangan, anakmu juga mati, dan mulai
besok malam kamu akan berada bersama dengan aku.” Dan tepat itulah yang terjadi.

Paham? Dan  ketika  Musa  dan  Elia  kembali  bagi  Wahyu  11  itu,  mereka  masih
menjadi nabi-nabi. Haleluya!

226 (485) Dan jauh di sana, di Negeri itu, Kota di mana Anak Domba adalah Terangnya,
saya akan mengenal anda, Saudara McKinney. Saya akan mengenal kalian, orang-
orangku, permata-permata mahkota saya. Ketika mereka datang dari timur dan barat
ke Kota itu, ketika ia akan duduk di sana di Kota yang luasnya 1500 mil yang dibangun
persegi. Ketika Dia duduk di sana di Gunung kudus itu, di mana Allah duduk di atas
gunung itu dan Yesus di atas Takhta. Dan sangkakala emas berbunyi ketika Yusuf pergi
berjalan melintasi Firdaus-firdaus, dan anak-anak Allah bersujud dan menyembah Dia,
tahu bahwa mereka ditebus. Paham? Amin! Haleluya!

Kadang-kadang aku sangat rindu pulang ke Surga,
Dan di Sana kemuliaan akan aku lihat;
Sungguh suatu sukacita yang besar nantinya,
Ketika aku melihat PenyelamatKu!
Di Kota emas yang indah itu!
Aku sedang menuju Kota yang indah itu,
Tuhan sudah mempersiapkan . . .

[Kosong pada kaset rekaman—Ed.]

227 (486) Yesaya berkata di Yesaya 9:6, “Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera
tidak akan berkesudahan. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan NamaNya
akan disebutkan orang: Penasihat ajaib, Raja Damai, Allah yang Perkasa, Bapa yang
Kekal. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan besar kekuasaannya, dan damai
sejahtera tidak akan berkesudahan.” Bahkan binatang-binatang ada di sana. Oh, bukan
main!

Beruang akan menjadi lembut,
Serigala akan menjadi jinak;
Dan singa akan berbaring dengan anak domba;
Dan binatang-binatang buas di padang,
Akan dituntun oleh seorang anak kecil;
Tetapi saya akan diubah.

228 (487) Saya akan diubah dari makhluk yang sekarang ini, ketika hari itu tiba bagi
saya untuk pergi ke Kota itu. Saya sedang menuju Kota yang indah itu. Saya merasakan
kuasa penebusan itu di dalam hati tua saya saat ini.

Jika  tidak  demikian,  maka  saya  sudah  membuang  hidup  saya;  saya  sudah
mengajarkan hal-hal yang menyimpang. Tetapi ketika saya memandang dan melihat
janji yang sudah Dia buat bagi zaman ini dan melihatnya dibuktikan, dan memandang
kepada jemaat 1500 mil persegi ini sedang duduk di sini, orang Pilihan, yang sudah
dipanggil dari denominasi-denominasi dan bangsa-bangsa dan kredo-kredo dan yang
lainnya, berkumpul bersama-sama, ketika saya melihat Firman membuktikan diriNya
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sendiri, saya tahu, melampaui bayangan keraguan, permata-permata dari mahkota saya
akan menyinari semuanya di dunia, pada Hari itu.

229 (489) Akan tiba waktunya! Saudara-saudara, kita tidak berkumpul di sini dengan
sia-sia.  Kita  hanya  sedang  menunggu  tibanya  waktu  tersebut.  Ini  sangat,  sangat
terlambat,  tetapi  Yesus  masih  sangat,  sangat  dekat,  dan  kemuliaanNya,  itu
mengagumkan.  “NamaNya akan disebut  Penasihat  ajaib.”  Kota  itu,  dapatkah anda
melihatnya? Di sanalah di mana Mempelai Wanita dan Mempelai Laki-laki akan diam dan
tidak pernah lagi . . .
230 (490) Sekarang, jika anda renungkan itu mengagumkan sesudah kita berkendaraan
sejauh ratusan mil untuk duduk di sini dan memakan Firman, di mana ini hanyalah
sebuah bayangan, betapa akan lebih indah lagi  nanti  ketika kita tinggal di  Kota itu
bersama Dia, ketika saya tinggal bertetangga dengan anda dengan bersebelahan pintu,
dan ketika kita makan pohon-pohon itu, dan kita akan berjalan-jalan di jalan-jalan itu,
ketika kita berjalan di jalan-jalan emas itu menuju ke sumber air itu, dan minum dari
sumber air itu, berjalan-jalan di firdaus-firdaus Allah bersama dengan para Malaikat
yang melayang-layang di bumi, menyanyikan lagu-lagu gereja, oh, betapa suatu Hari
yang indah nantinya!  Semuanya itu bermanfaat.  Jalan itu nampak kasar,  kadang-
kadang semakin berat, tetapi, oh, itu akan menjadi begitu kecil ketika saya melihat Dia,
begitu kecil. Apakah nama-nama buruk dan hal-hal yang telah mereka katakan itu, akan
jadi apakah itu nantinya ketika saya melihat Dia di dalam keindahan itu, Kota Allah yang
indah?
231 (491) Mari kita tundukkan kepala kita.

Aku sedang menuju Kota yang indah itu,
Tuhanku sudah mempersiapkan bagi umatNya;
Di mana semua orang yang sudah ditebus dari segala zaman,
Menyanyikan “Glori!” di sekeliling Takhta Putih itu.
Kadang-kadang aku sangat rindu pulang ke Surga,
Dan di sana kemuliaannya akan aku lihat,
Sungguh suatu sukacita yang besar nantinya,
Ketika aku melihat PenyelamatKu!
Di Kota emas yang indah itu.

Di pulau Patmos Yohanes melihatnya! [Saudara Branham mencucurkan air mata
dengan sukacita—Ed.]

232 (493) Yesus yang terkasih, pengharapan ini, pengharapan saya bukan dibangun di
atas yang lain,  Tuhan. Itulah ibu jantung hati  saya; Kota itu,  Raja yang agung itu.
Tuhan, jangan biarkan seorang pun yang di sini binasa, mohon. Kiranya kami menguji
hidup kami lagi pada hari ini, Tuhan, menantikan bagi Kedatangan Tuhan. Di mana,
semua orang yang Ditebus, di sana di dalam stadion besar di Roma itu, di mana orang-
orang Kristen yang dimakan oleh singa-singa akan keluar dari debu tanah suatu hari
nanti.

Tidak akan ada tempat pemakaman di lereng bukit Kemuliaan itu. Tidak akan ada
tombol pintu yang dikalungi setangkai karangan bunga dukacita. Tidak ada air mata
yang akan menodai tempat itu. Tidak, tidak. Tidak ada gundukkan tanah. Tidak akan
ada badai-badai yang memukulnya. Semuanya akan menjadi mulia di sana.

233 (495) Tolonglah kami, Tuhan. Jika ada satu orang di sini . . . yang dipanggil ke
Perjamuan Kawin Malam Anak Domba itu, masa pemerintahan 1000 tahun Milenium ini,
dan kemudian masuk ke Kota itu sesudah Bulan Madu selesai. Milenium hanyalah masa
Bulan  Madu.  Kemudian  Dia,  Mempelai  Wanita,  membawa  Dia  .  .  .  Mempelai  Pria
membawa Mempelai WanitaNya pulang. Itu adalah milik Mempelai Wanita, Mempelai
PriaNya,  Mempelai  WanitaNya.  Oh,  Dia  sudah pergi  untuk  mempersiapkan sebuah
rumah semenjak Dia ditunangkan.

Kiranya kita setia kepada Dia yang adalah Firman, sebab Dia adalah Firman. Tanpa
menghiraukan orang-orang lain yang mencoba bertindak kurang ajar terhadap kami,
jauhkanlah kami darinya Tuhan, tariklah saya lebih mendekat.

Sebab terkadang aku sangat rindu pulang ke Surga,
Dan di sana kemuliaan akan aku lihat,
Sungguh suatu sukacita yang besar nantinya,
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Ketika aku melihat PenyelamatKu,
Di Kota emas yang indah itu!

234 (497) Rumah masa depan Mempelai Pria dan Mempelai Wanita! Dia akan datang
kembali . . . [Kosong pada kaset rekaman—Ed.] . . . ke Perjamuan Kawin Malam itu; itu
akan berlangsung selama 3,5 hari. Kemudian kembali lagi, di Milenium, di Bulan Madu
kami, dan kemudian Dia akan memperlihatkan Kota itu dengan jelas, seperti Mempelai
Pria yang memberikan kejutan kepada Mempelai WanitaNya. Betapa Mempelai Wanita
kecil  itu  berdiri  di  sana  dengan  terpesona  ketika  Dia  memandang  rumah  masa
depanNya. Dan dengan iman pada hari ini, Tuhan, kami melihatnya di sana. Itu akan
ada di sini di atas bumi ini. Engkau menjanjikannya.

GerejaMu akan sepenuhnya ditebus pada suatu hari nanti, dan kemudian duniaMu
akan ditebus, partikel-partikel yang lainnya itu. Tetapi Engkau sudah menebus umatMu
terlebih dahulu, tubuh-tubuh mereka, yang terbentuk dari dunia.

235 (499) Tolonglah kami, Tuhan. Jika ada seorang di sini yang tidak yakin betul akan
hal itu, Tuhan, kiranya mereka menerimanya saat ini juga.

Saya  tahu  ini  sudah  berlangsung  lama dan  hawanya  panas,  tetapi,  saudara-
saudara, kita tidak akan selalu berdiri di sini. Saya tidak akan selalu menjadi gembala
kalian. Mari pastikan itu.

“Adakah jalan, Saudara Branham?”

Ya, menjadi bagian dari Firman, bagian dari Firman di zaman ini. Anda tidak dapat
menjadi bagian dari Firman di zamannya Musa; bagian itu sudah selesai dibentuk, itu
adalah bagian kaki. Kita berada di kepala sekarang. Ini adalah Kristus. Bukan zamannya
lengan di zamannya Luther, bukan. Ini adalah zamannya Kepala. Kristus, Batu Utama
itu, datang ke Tubuh itu.

236 (502) Jika anda tidak merasa yakin akan hal itu, di mana saja anda bisa, maukah
anda mengangkat tangan anda supaya saya dapat melihatnya. Biarlah yang lain tetap
menundukkan kepala mereka. Tuhan memberkati anda.

Katakan, “Ingatlah saya di dalam doa, Saudara Branham. Saya sangat ingin berada
di sana! Saya—saya tidak ingin melewatkannya, Saudara Branham. Saya—saya sedang
memeriksa, saya melakukan segala sesuatu yang dapat saya lakukan, tetapi berdoalah
untuk saya sekarang, maukah anda?” Tuhan memberkati anda.

Sementara anda sedang merenungkan itu, berdoa saja, katakan, “Tuhan . . .” Itu
ada di dalam hati anda sendiri. Lihat, jika anda merasakan sesuatu yang menyentak,
menggelenyar di dalam hati anda, itulah dia. Itu adalah atribut yang sedang mencoba
untuk menyatakan dirinya.

Aku sedang menuju Kota yang indah itu,
Tuhanku sudah mempersiapkan bagi umatNya;
Di mana semua orang yang sudah ditebus dari segala zaman,
Akan menyanyikan “Glori!” di sekeliling Takhta Putih itu.
Kadang-kadang aku sangat rindu pulang ke Surga,
Dan di sana kemuliaan akan aku lihat,
Sungguh suatu sukacita yang besar nantinya,
Ketika aku melihat PenyelamatKu,
Di Kota emas yang indah itu!

237 (505) Bapa Surgawi, terimalah kami sekarang, Tuhan. Biarlah Gembala agung itu,
Gembala agung penebus itu, Gembala agung itu, yang meninggalkan kemuliaan, tahu
bahwa sebagian dari atribut-atribut itu sudah hilang di lembah-lembah dosa itu yang
besar itu, di mana serigala-serigala dan binatang-binatang akan mengganyang si anak
domba kecil itu dengan segera. Tetapi Dia meninggalkan koridor-koridor emas, turun ke
bumi dan menjadi salah satu dari kita, supaya Dia dapat menyatakan kasih Allah itu
kepada  kita.  Di  sana  Dia  menemukan  mereka,  sebagian  dari  mereka  di  dalam
denominasi-denominasi, sebagian dari mereka di dalam rumah cabul, sebagian dari
mereka ada di jalan-jalan, buta, sebagian dari mereka ada di lintasan dan jalan-jalan
raya,  tetapi  Dia  menebus setiap orang di  mana Bapa telah menetapkan Dia  untuk
menebus.

238 (506) Dan Dia menugaskan kita supaya kita akan menghidupi bagian Firman ini
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bagi zaman-zaman kita. Dan kita melihat reformasi Luther yang besar di zaman itu, dan
Wesley, dan Karismatik/Pentakosta. Sekarang kita sedang menantikan Batu Utama Kota
itu. O Tuhan, kami tahu zaman dan janji yang diberikan kepada kami bagi zaman ini,
bagaimana  ini  akan  dipulihkan  lagi.  “Terang  di  waktu  senja  akan  mematangkan
buahnya. Dan akan ada suatu hari di mana tidak dapat dikatakan siang ataupun malam,
dapat disebut, tetapi akan ada Terang di waktu senja.

Anak Allah yang sama yang mulia yang dulu memanifestasikan diriNya menjadi
manusia di bumi ini, membuat janji itu hidup dengan sendirinya, yang dulu membutakan
mata orang-orang Farisi dan Saduki dan Herodes dan yang lainnya.

Dan di zaman ini terulang kembali, Firman dimanifestasikan persis seperti diriNya
yang  dulu.  Firman,  mengetahui  rahasia  hati,  sama  seperti  yang  dulu  dilakukan,
sebagaimana yang dikatakan Alkitab, yang tidak dapat gagal. Tolonglah kami, Tuhan,
untuk menyadarinya.

Tolonglah  orang-orang  yang  mengangkat  tangan  mereka  ini.  Kiranya  mereka
melakukan dengan lebih sungguh lagi; mengenakan kasut di kaki mereka dengan Injil
damai  sejahtera;  mengenakan  segenap  perlengkapan  senjata  Allah;  menutupkan
ketopong  itu;  menerima  perisai  iman;  mulai  melangkah  maju,  sejak  hari  ini.
Kabulkanlah itu, Tuhan.

239 (510) Sesaat lagi dan kami akan dipanggil, kemudian Pengangkatan akan datang.
Hanya sebuah kelompok kecil seperti Henokh yang akan diangkat.

Kemudian, “sisa dari keturunan perempuan itu, yang menuruti perintah-perintah
Allah,” orang-orang Yahudi, “yang memiliki kesaksian Yesus Kristus,” bangsa-bangsa
Kafir, akan diburu seperti anjing-anjing, “dan akan menyerahkan nyawa mereka bagi
kesaksian mereka.”

Kemudian, di suatu pagi yang indah, pembukaan Milenium, karena akan dimulainya
Bulan Madu itu.

Dan kemudian orang-orang lain yang mati  tidak akan hidup bagi  Milenium itu.
Kemudian di akhir dari Milenium itu ada penghakiman, memperlihatkan bahwa Ham ada
di dalam bahtera itu. Dan Ham masih ada di dalam sisa keturunan itu. orang-orang yang
mendengarnya namun menolaknya pasti akan dihakimi.

Sekarang, kabulkanlah itu,  Tuhan, supaya kami tidak akan terhitung di  antara
mereka, tetapi akan masuk pada panggilan itu ke Perjamuan Kawin Malam itu, sebab
kami sungguh mengenali Yesus di antara kami pada hari ini. Kami akan pergi dengan
Dia, keluar dari dunia ini dan masuk ke dalam Dia. Marilah kita berjalan ke Kota itu,
keluarlah bersama Dia.

240 (515) Saya sudah semakin tua,  Tuhan. Saya tidak punya banyak khotbah lagi
untuk dikhotbahkan. Saya tentunya percaya kepadaMu. Saya sedang menantikan Kota
itu seperti bapaku Abraham. Ada sesuatu di dalam diri yang memberitahu Itu sedang
datang. Saya sedang berusaha ke mana-mana, Tuhan, untuk menyebarkan Terang itu
dan memanggil mereka. Biarlah tidak satu pun dari orang-orang ini, Tuhan . . .

Betapa indahnya Engkau menyatakan itu kepada saya beberapa saat yang lalu.
Dari  kelilingnya yang kira-kira 1500 mil  itu,  satu di  sini  dan di  sana sedang duduk
bersama pada hari ini. Mereka dikumpulkan ke satu tempat yang kecil,  menantikan
kemunculan Kota itu. Kami mengaku bahwa kami adalah pendatang dan orang-orang
asing.  Kami  adalah  orang-orang  yang  dibuang.  Penyembah  berhala,  dunia
menertawakan dan mengolok-olok; denominasi-denominasi relijius mengejek; tetapi
kami  tidak  goyah  oleh  hal-hal  seperti  itu.  Jadikan  kami  bagian  dari  Firman,  tak
tergoyahkan. “Itu akan terjadi pada hari-hari terakhir.” Kiranya itu menjadikan kami,
Tuhan, kiranya kami diperhitungkan di antara mereka. Kami memohonnya di dalam
Nama Yesus. Amin.

Anda percaya itu? Mari angkat tangan kita seperti ini.
Aku sedang menuju Kota yang indah itu,
Tuhanku sudah mempersiapkan bagi umatNya;
Di mana semua orang yang sudah ditebus dari segala zaman,
Akan menyanyikan “Glori!” di sekeliling Takhta Putih itu.
Kadang-kadang aku sangat rindu pulang ke Surga,
Dan di sana kemuliaan akan aku lihat,



Rumah Masa Depan Mempelai Pria Surga dan Mempelai Wanita Bumi 48

Sungguh suatu sukacita yang besar nantinya,
Ketika aku melihat PenyelamatKu,
Di Kota emas yang indah itu!

241 (518) Sekarang, jika kita akan diam di Kota itu bersama-sama, berjabat tanganlah
dengan seseorang dan katakan, “Tuhan memberkati anda, pendatang. Dari mana anda
berasal? Lousiana, Georgia, Mississippi? Saya juga seorang pendatang. Saya sedang
menantikan Kota itu.”

[Saudara Branham berjabat tangan dengan orang-orang yang ada di dekatnya—
Ed.] Saya menantikan Kota itu, Saudara Neville. Saya semakin berjalan menuju ke sana
ke . . . ? . . .  Amin. Saudara Capps, saya masih sedang menantikan Kota itu, pada
malam ini.

Dan di Sana kemuliaan akan aku lihat;
Sungguh suatu sukacita yang besar nantinya,
Ketika aku melihat PenyelamatKu,
Di Kota emas yang indah itu!

Oh, beruang akan menjadi lembut,
dan serigala akan menjadi jinak;
Dan singa akan berbaring dengan anak domba, (oh, yeah)
Dan ketika binatang-binatang buas di . . .
Akan dituntun oleh seorang anak kecil;
Aku akan diubah, diubah dari ciptaan yang sekarang, (oh, yeah)

Oh, akan ada damai di lembah itu bagiku suatu hari nanti;
Oh, akan ada damai di lembah itu bagiku. (Benar! Yeah!)
Tidak ada lagi dukacita, tidak ada lagi kesedihan,
Tidak ada lagi kesusahan yang akan aku lihat;
Dan akan ada damai di lembah itu bagiku.

242 (520) Raja kita yang tidak terlihat itu pada pagi ini, akan dimanifestasikan. Saya
tidak akan melihat Bill Dauch berusia 90 tahun. Anda tidak akan melihat saya berumur
50 tahun. Tetapi saya akan diubah pada hari itu.

Dan ketika binatang-binatang buas di padang,
Akan dituntun oleh seorang anak kecil;
Tetapi aku akan diubah, diubah dari makhluk yang sekarang.

243 (521) Tidakkah anda akan senang? Rambut yang beruban akan hilang; punggung
yang  bungkuk.  Tetapi  kecantikan,  yang  tidak  fana  itu,  akan  berdiri  di  dalam
keserupaanNya, matahari akan bersinar. Oh, mengagumkan.

. . . bagiku, oh, Tuhan, aku berdoa;
Tidak akan ada lagi kesedihan, tidak ada lagi dukacita,
Tidak ada lagi kesusahan yang akan aku lihat;
Dan akan ada damai di lembah itu bagiku.

244 (522)  Untuk  itulah  kita  berada  di  sini.  Berapa  banyak  dari  antara  anda  yang
memerlukan kekuatan bagi perjalanan itu? Tuhan kabulkan itu kepada kami. Berapa
banyak  dari  antara  anda yang sakit  di  tubuh anda,  prajurit-prajurit  yang terluka?
Selusin, atau lebih. Anda percaya Dia ada di sini, Raja yang tak terlihat itu? Hal-hal yang
terlihat; yang tidak terlihat dimanifestasikan oleh yang terlihat. Dia sama kemarin, hari
ini,  dan  selama-lamanya,  hanya  tubuh  f isik.  Sekarang,  j ika  yang  sudah
mengkhotbahkan ini  melalui  saya adalah RohNya, Dia akan melakukan pekerjaan-
pekerjaan yang dulu Dia lakukan ketika Dia ada di bumi ini. Oh, betapa mengagumkan.

Aku sedang menuju ke tanah perjanjian,
Aku sedang menuju ke tanah perjanjian,
O siapa yang mau ikut dan pergi bersamaku,
Aku sedang menuju ke tanah perjanjian.

Seluruh daratan itu terbentang secara luas di sana.
Memancarkan satu Hari yang Kekal
Di sanalah Anak Allah memerintah untuk selama-lamanya,
Dan melenyapkan malam.

Oh, aku sedang menuju ke tanah perjanjian,
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Aku sedang menuju ke tanah perjanjian;
O siapa mau ikut dan pergi bersama denganku,
Aku sedang menuju ke tanah perjanjian.

245 (523) 500 orang berjalan masuk ke sungai itu, pada hari pertama Malaikat Tuhan
menampakkan diri sehingga terlihat untuk membuktikan seperti yang dulu Dia lakukan
di Gunung Sinai, di mana saya bertemu Dia. Saya berjalan masuk ke sungai itu dan
ratusan orang menyanyikan lagu yang sama bagi pembaptisan itu. Di sinilah Dia turun,
Tiang Api yang sama yang fotonya anda lihat di sana, turun ke sungai itu, dan berkata,
“Sebagaimana  Yohanes  Pembaptis  diutus  untuk  mendahului  kedatanganNya  yang
pertama, Pesan ini akan mendahului Kedatangan yang kedua.”

O siapa mau ikut dan pergi bersama denganku,
Aku sedang menuju ke tanah perjanjian.

246 (524)  Tiang  Api  yang  sama  itu  ada  di  sini  beserta  kita.  Apakah  anda
mengetahuinya? Dia sudah menjadikan sebagian dari kita untuk satu hal dan sebagian
untuk yang lain. Jika anda mau percaya tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa Dia ada
di tengah-tengah gedung ini, saya percaya Dia akan membuktikan diriNya kepada anda.
Apakah itu akan memuaskan anda? Jika saya tidak bisa sampai ke setiap orang . . .
Sudah hampir jam 2, tetapi jika anda . . . Ini jam 1 lewat sedikit, tepatnya. Jika anda
mau percaya, biarlah Dia turun ke atas kita. Di manakah iman kita? Anda harus percaya
itu. Anda tidak meragukannya sedikit pun, itu akan bekerja.

Saya—saya  mengenali  Hadirat  Ilahi  Kristus,  yang  adalah  Firman.  Dan  Alkitab
mengatakan, “Firman adalah . . . kuat daripada pedang bermata dua mana pun, dan Ia
memisahkan tulang sumsum, dan mengetahui pikiran-pikiran yang ada di dalam hati,
menyingkapkan rahasia hati manusia.”

247 (526) Lihat. Wah, saya tidak tahu tentang hal-hal ini bertahun-tahun yang lalu.
Dan dulu ketika saya mengatakannya, saya tidak tahu, melihat apa yang sudah Dia
lakukan. Dia berkata, “Sekarang kamu akan memegang tangan orang-orang dan jangan
berpikir apa-apa. Ucapkan saja apa yang diberitahukan atribut-atribut itu. Katakanlah
itu tumor, apa pun itu.” Kemudian dikatakan, “Akan terjadi di mana kamu tidak perlu
melakukan hal itu.” Paham? Paham? “Ia akan mengetahui hal yang ada di dalam diri
mereka.” Kita sudah mendapati adanya segala macam peniruan, kita tahu itu, hampir
menyesatkan orang pilihan sekiranya mungkin. Lihatlah bagaimana hal yang lainnya itu
selaras dengan Firman, selanjutnya anda tahu apakah itu benar atau tidak. Tetapi Yesus
tetap sama kemarin, hari ini, dan selamanya.

248 (527) Berapa banyak yang ada di sini yang sakit dan tahu bahwa saya tidak kenal
dengan anda, angkat tangan anda. Katakan, “Saya—saya tahu anda tidak kenal dengan
saya.” Oh, saya rasa, di mana-mana. Hal yang harus anda lakukan hanyalah percaya
saja.

Percaya saja, percaya saja,
Semua pasti mungkin, percaya saja;
Percaya saja, percaya saja,
Semua pasti mungkin, percaya saja.

249 (528) Yesus berkata, “Sebagaimana dulu pada zaman Sodom, maka demikianlah
kelak ketika Anak manusia akan dinyatakan di bumi pada hari yang terakhir. Ketika
Anak manusia akan dinyatakan, atau, menyatakan diriNya pada hari yang terakhir.”
Nah,  bukan pada hari-hari  yang awal,  pada hari-hari  pertengahan; pada hari  yang
terakhir, paham, Dia akan menyatakan diri. Dan sekarang, kita berada pada hari-hari
terakhir. Segala sesuatunya sama persis dengan yang di Sodom, utusan-utusannya
sama.

Apa yang terjadi kepada sisa kecil yang dikeluarkan bersama dengan kelompok
Abraham?  Ada  Seorang  yang  datang  ke  tengah-tengah  mereka,  di  dalam  daging
manusia; diwakilkan di dalam tubuh manusia, makan dengan mereka, minum dengan
mereka, makanan yang sama dengan yang mereka makan, semuanya. Dia berdiri di
antara mereka, memberitahukan Pesan. Kemudian Dia berkata, “Aku akan melakukan
perkara yang besar ini.”
250 (530) Dan Abraham terus mempelajari, “Inikah itu? Aku sudah menantikan sebuah
Kota. Inikah Raja itu?”
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Dan Dia berkata, “Kenapa Sarah meragukan hal ini?” Di dalam tenda, di belakang
Dia.

Abraham berkata, “Tuhan Allah, Elohim!” Karena, Dia mengetahui pikiran-pikiran
Sarah.

Yesus berkata bahwa itu akan terulang lagi ketika Dia akan dinyatakan pada hari-
hari terakhir, Batu Utama itu datang ke Tubuh itu. Untuk menebus . . . Itulah yang
ditebus, yang datang untuk mengambil MilikNya. Dia ada di sini beserta dengan kita.

251 (534) Nah, hanya ada kira-kira selusin tangan atau lebih yang terangkat. Saya
percaya bahwa Allah  dapat  menyembuhkan anda masing-masing,  benar  .  .  .  Saya
percaya anda sembuh. Saya tidak percaya bahwa seseorang benar-benar dapat berada
di tempat seperti ini, tanpa . . . pada saat yang seperti ini, dalam suasana seperti ini,
tanpa mengetahui, mengenali sesuatu.

Saya  ingin  anda  berdoa.  Saya  ingin  supaya  anda mengetahui  apa  yang salah
dengan anda, di—di—di dalam hati anda, paham, dan kemudian mulai berdoa, katakan,
“Tuhan Yesus, singkapkan ini. Saya—saya berbicara kepadaMu tentang apa yang salah
dengan  diriku.  Dan  sekarang  Engkau  kirimkanlah  Roh  KudusMu  kepada  Saudara
Branham untuk menggenapkan apa yang sudah dia katakan sebagai kebenaran di dalam
Pesan ini, bahwa dia sudah berbicara pada hari ini tentang Engkau, saya tahu itu akan
menjadi Kebenaran. Sekarang, singkapkan itu kepada saya, Tuhan. Berbicaralah kepada
saya.”

252 (536) Sekarang, lihat, sudah terserak kemari dan sekitarnya, jadi berdoa saja dan
percaya saja dengan segenap hati anda bahwa Allah akan mengabulkannya.

Sekarang, saya ingin supaya anda memandang saya dan berdoa, seperti  yang
dikatakan Petrus dan Yohanes, “Pandanglah kami.” Dia menginginkan sesuatu, dan dia
sudah hendak menerimanya. Dan anda menginginkan sesuatu, dan saya percaya anda
sudah hendak menerimanya. Dia berkata, “Pandanglah kami.”

Dia berkata, “Emas dan perak, aku tidak punya, tetapi apa yang aku punya, aku
akan berikan kepadamu.”

Sekarang, kesembuhan, saya tidak punya. Semua itu ada di dalam Kristus. Tetapi
apa  yang saya  punya,  sebuah karunia  Allah,  saya  berikan  kepadamu:  iman untuk
percaya kepadaNya. Sekarang, di  dalam Nama Yesus Kristus kalian masing-masing
disembuhkan. Percayalah. Paham? “Jika kamu dapat percaya!”

253 (540)  Wanita  yang  duduk  di  sana  sedang  memandang  saya.  Dia  menangis
beberapa  menit  yang  lalu,  berdoa.  Dia  mengalami  kelenjar  gondok  yang
menyusahkannya. Saya tidak kenal anda; anda adalah seorang asing bagi saya. Itu
benar,  bukan?  Anda  tidak  berasal  dari  sini.  Anda  berasal  dari  Chicago.  Nyonya
Alexander, jika itu benar, lambaikan tangan anda. Sekarang, kembalilah ke Chicago dan
sembuh.

Apa yang tadi  dia  jamah? Hal  yang sama yang dijamah oleh perempuan yang
mengalami pendarahan itu, ujung jubahNya, bukan jubah saya.

Di sini ada seorang wanita yang sedang duduk di antara kerumunan orang banyak,
jika  saya  dapat  membuatnya  memahami  saya.  Anda  yang  mengangkat  kepala  ke
samping, saya tidak kenal anda; anda adalah seorang yang asing bagi saya, tetapi anda
sedang menderita masalah perut. Suami anda duduk di sebelah anda. Dia mengalami
masalah dengan telinganya. Nama anda adalah Czap. Anda adalah seorang yang asing
bagi  saya.  Anda tidak berasal  dari  sini.  Anda berasal  dari  Michigan.  Jika itu benar,
lambaikan  tangan  anda.  Kembalilah  ke  Michigan  dan  sembuh.  Iman  anda
menyembuhkan anda. Jika anda dapat percaya, tidak ada yang mustahil.

254 (543) Wanita yang ada di sana sedang bermasalah dengan tenggorokannya, duduk
di  pojok belakang sana yang berasal  dari  Georgia,  berpakaian putih.  Pulanglah ke
Georgia dan sembuh. Yesus Kristus menyembuhkan anda. Anda percaya itu?

Wanita yang duduk di sana sedang memandang saya, di ujung bangku itu, dia
menderita  karena sinus.  Dia  mau percaya,  Allah akan menyembuhkannya.  Nyonya
Brown, percayalah dengan segenap hati anda, Yesus Kristus akan membuat . . . Anda
adalah seorang yang asing bagi saya, tetapi Dia mengenal anda. Anda percaya itu?
Angkatlah tangan anda. Itu benar.
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Terbaring di sini di atas tilam ini. Suruh dia supaya memandang kemari. Dia sudah
terus-menerus  menderita.  Jika  saya  dapat  menyembuhkannya,  saya  akan
melakukannya, tuan. Tapi saya tidak dapat menyembuhkan. Dia bukan berasal dari sini;
datang dari  tempat yang jauh. Anda berasal  dari  Missouri.  Masalah anda di  bagian
dalam, tetapi jika anda mau percaya dengan segenap hati dan tidak ragu-ragu, Yesus
Kristus akan menyembuhkan anda, dan anda dapat pulang ke Missouri dan sembuh dan
berikan kesaksian anda. Anda percaya itu? Maka terimalah itu, dan angkatlah tilam
anda, dan pulanglah. Yesus Kristus menyembuhkan anda.

255 (546) Apakah anda percaya? Itu adalah identifikasi Hadirat sang Raja yang Kekal.
Apakah sekarang anda percaya dengan segenap hati anda? Nah, tentunya Dia sudah
membuat sebuah lingkaran di sekeliling gedung ini. Anda percaya dengan segenap hati
anda? Anda percaya bahwa anda ada di dalam HadiratNya?

Sekarang, apakah anda percaya dan menerima bahwa anda adalah salah seorang
dari delegasi Kerajaan ini? Angkat tangan anda. Yesus berkata, “Tanda-tanda ini akan
mengikuti mereka yang percaya. Jika mereka menumpangkan tangan atas orang yang
sakit, mereka akan sembuh.” Kita dengan yang lainnya adalah satu; anda adalah bagian
dari  saya,  saya  adalah  bagian  dari  anda;  kita  semua  adalah  bagian  dari  Kristus.
Sekarang, bersama-sama tumpangkan tangan kita ke atas satu sama lain.

Tepat di sini, wanita yang terbaring di atas tilam itu sudah bangun, dan bergerak
ke sana kemari, pulang dengan sembuh. Amin.

256 (549) Anda masing-masing disembuhkan, jika anda mau percaya itu. Sekarang,
tumpangkan tangan anda ke atas satu dengan yang lainnya dan anda adalah bagian dari
Kristus. Anda berdoa kepada orang yang anda tumpangi tangan, dengan cara yang anda
mau.

Tuhan Yesus, kami tahu Engkau ada di sini.  Engkau adalah Raja kami; Engkau
menyatakan diriMu di antara kami. Kami berterima kasih kepadaMu atas HadiratMu. Dan
Tuhan, Engkau berkata, “Jika kamu mengatakan kepada gunung ini pindah 'Pindahlah,'
dan tidak ragu-ragu, tapi percaya bahwa apa yang kamu katakan itu akan terjadi, kamu
dapat memperolehnya. Kamu bisa memperoleh apa yang kamu katakan itu.”

Kemudian, di dalam ketaatan kepada perintah ini, dalam ketaatan kepada Firman
Allah yang tidak dapat gagal ini, kami sebagai delegasi-delegasiMu yang berasal dari
1500 mil persegi itu, seperti Kota itu, kami katakan kepada Setan, iblis yang sudah
kalah itu, “Akhir hidupmu adalah dibakar. Kami adalah delegasi dari Kota persegi empat
itu, Kota di mana Anak Domba adalah Terangnya. Kami adalah atribut-atribut Allah yang
Mahakuasa yang diekspresikan, di mana Yesus Kristus sudah menebus dengan kasih
karuniaNya.”

Setan, keluarlah dan tinggalkan setiap orang yang sakit yang ada di sini di dalam
Nama Yesus Kristus. Tangan-tangan kudus yang sudah ditebus, karena mereka percaya
kepada  Firman  dan  kami  adalah  atribut-atribut  dari  pemikiran-pemikiran  Allah,
sekarang,  tangan-tangan  mereka  saling  ditumpangkan  satu  kepada  yang  lainnya.
Engkau tidak dapat memegang mereka lagi. Keluarlah, di dalam Nama Yesus Kristus!

257 (553) Sekarang, di dalam Nama Tuhan Yesus, sekarang, Dia ada di sini. FirmanNya
berkata bahwa Dia ada di sini. Kehadiran anda dan iman anda berbicara tentang anda
yang adalah salah satu utusan itu. Bahkan setiap ukuran geografis yang dapat kita
tunjukkan tentang hal itu. Dapatkah anda mengenali bahwa anda adalah anak-anak
laki-laki dan perempuan Allah yang ditebus? Anda mengenali bahwa ini adalah rumah
anda? Inilah ke mana anda pergi.

Itulah sebabnya anda datang kemari, itulah sebabnya anda datang kepada Kristus.
Anda sedang memakan FirmanNya. Dan jika anda punya waktu seperti ini, di sini, hanya
oleh atribut-atributNya yang diekspresikan saja, bagaimana lagi jadinya ketika kita nanti
masuk ke dalam HadiratNya? Oh, itu akan sungguh indah! Anda masing-masing punya
hak untuk menyembuhkan orang yang sakit, menumpangkan tangan anda ke atas orang
yang sakit. Masing-masing anda mempunyai hak untuk membaptis.
258 (555) Jika ada seseorang di sini yang tidak dibaptis di dalam Nama Yesus Kristus,
kolam itu terbuka.

Hanya itulah jalannya anda akan mencapainya, uh-huh, itu benar, adalah menaati
setiap Firman. Ingat,  satu bentuk kecil  saja dari  Firman pada awal  mulanya sudah



Rumah Masa Depan Mempelai Pria Surga dan Mempelai Wanita Bumi 52

menyebabkan setiap dosa di bumi. Yesus berkata, “Barangsiapa yang mengurangi satu
kata  dari  kitab  ini  atau  menambahkan  satu  kata  kepadanya,  tidak  akan  masuk.”
Namanya dihapuskan dari Kitab itu segera sesudah Dia melakukannya.

Dan tidak ada satu tempat pun di dalam Alkitab di mana seseorang pernah dibaptis
di  dalam Gereja selain dengan cara di  dalam Nama Yesus Kristus. Jika anda belum
dibaptis dengan cara itu, lebih baik anda melakukannya.

“Oh,” anda berkata, “itu kan tidak ada bedanya.” Itu yang dulu dilakukan kepada
Hawa.

Setan berkata, “Baiklah, tentu saja Allah, kamu kan tahu Allah . . .” Tetapi, Dia
dulu melakukannya. Dia sudah berkata demikian.

259 (560) Dia memberi Petrus kunci-kunci ke Kerajaan itu, dan apa yang diikat pada
hari Pentakosta itu akan diikat selamanya. Itulah alasan Mempelai Wanita muncul di
dalam pratayang itu untuk kedua kalinya: harus ada sebuah Gereja yang dipanggil
keluar di akhir zaman ini, seperti di zaman mula-mula dulu, sama persis. Pohon itu
muncul dari akar-akarnya menjadi Pohon Mempelai Wanita, seperti yang dulu di zaman
itu: lagi-lagi karya agungnya Allah, seperti yang saya katakan dua minggu lalu pada hari
Minggu, akan dibawa ke Kota itu.

Tuhan memberkati anda. “Sekarang saya percaya.”

260 (561) Setan dikalahkan. Dia tahu. Dia ada di bumi, dia akan mengaum-ngaum
seperti singa. Itu tidak lama sampai dia, oh, dia sudah berakhir. Dia tahu saatnya. Dia
pergi seperti singa yang mengaum-ngaum.

Tetapi ingat, Raja Damai itu bersiap-siap. Sang Ilahi yang Agung itu, sang Arsitek
kehidupan saya, sang Arsitek yang membangun saya seperti saya yang sekarang, yang
membangun anda seperti anda yang sekarang, ada di sini. Ia adalah Arsitek yang tahu
bagaimana meletakkan bangunan itu pada tempatnya yang benar, siapakah yang lebih
tahu daripada sang Arsitek? Dan Dia ada di sini untuk membuktikan diriNya, Dia ada di
sini.

Sekarang, itu didasarkan atas iman anda. Percaya, percaya saja.
Aku sedang menuju Kota yang indah itu,
Tuhanku sudah mempersiapkan bagi umatNya;
Di mana semua orang yang sudah ditebus dari segala zaman,
Akan menyanyi “Glori!” di sekeliling Takhta Putih itu.
Kadang-kadang aku sangat rindu pulang ke Surga,
(ketika semuanya ini berakhir.)
Dan di sana kemuliaan akan aku lihat,
Sungguh suatu sukacita yang besar nantinya,
Ketika aku melihat PenyelamatKu,
Di Kota emas yang indah itu!

261 (564) Ingat, mereka akan mengadakan perjamuan di gereja pada malam ini. Jika
anda masih berada di kota ini, maukah anda datang sebab kami ingin anda hadir. Ini
adalah suatu memorial tentang apa yang akan kita makan suatu hari nanti bersama
dengan Dia.

Saya mengasihi anda. Saya tidak tahu bagaimana mengekspresikannya. Saya rasa
anda adalah garam dunia,  dan saya mendengar tingkah-laku kalian di  luar sana di
tengah-tengah orang dunia, dan hal itu memberikan keyakinan yang lebih kepada saya
terhadap anda.

Tetapi, renungkan, kelompok kecil ini akan sama menyenangkan seperti kita, akan
dipisahkan suatu hari nanti, kita akan memimpikan hal ini. Tetapi andaikata salah satu
dari kita nanti meninggal sebelum kita bertemu lagi, kita akan . . .

Aku akan bertemu denganmu pada pagi itu,
di tepi sungai yang cemerlang itu.
Ketika semua dukacita sudah hanyut;
Aku akan berdiri di gerbang itu,
ketika pintu-pintu gerbang dibuka lebar,
Di akhir dari hidup panjang yang melelahkan.
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Aku akan bertemu denganmu pada pagi itu,
di tepi sungai yang cemerlang itu,
Aku sering . . . ? . . . dekat sungai itu,
Dan dengan pengangkatan, kenalan lama dipertemukan.
(Saya akan bertemu dengan anda dan mengenal anda waktu itu.)

Kamu akan mengenalku pada pagi itu,
dengan senyum yang aku perlihatkan,
Aku akan bertemu denganmu pagi itu,
Di Kota yang dibangun empat persegi.

262 (567) Anda menyukainya? “Sampai  kita  bertemu!”  Sekarang mari  kita  berdiri.
“Bawalah Nama Yesus Besertamu,” berikan kunci nadanya.

Anda mengasihi Dia? Tidakkah Dia mengagumkan? Apakah anda percaya ini adalah
Kebenaran? Apakah anda menuju ke sana oleh kasih karunia Allah? Sampai kita tiba di
sana:

Kamu bawalah Nama Yesus besertamu,
Sebagai sebuah perisai dari setiap jerat,
Dan ketika godaan-godaan mengitari anda,
Hembuskan saja Nama yang mulia itu di dalam doa.

Itu saja yang harus dilakukan, sampai kita bertemu lagi. Baiklah.
Bawalah Nama Yesus besertamu,
Anak yang malang dan celaka;
Sukacita dan penghiburan akan diberikan kepadamu,
Bawalah Nama itu ke mana saja kamu pergi.

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

263 (569)  Nah,  saya  harus  melompati  Pesan  saya  tadi.  Suatu  hari  nanti,  dengan
kehendak Tuhan, saya akan kembali dan mengambil tentang “jalan-jalan besar” ini, dan
membahasnya,  paham,  di  mana kita  bisa  punya waktu  lagi.  Anda sudah berteriak
supaya tidak terlalu lama. Sudah kita lakukan hari ini. Hawanya panas, tetapi sekarang,
Tuhan memberkati anda. Saya suka menyanyikan itu.

Seorang tetangga di  sini  berkata pada suatu malam ketika mereka mematikan
speaker yang ada di luar, katanya, “Saya sungguh menikmati Pesan itu, tetapi kenapa
kalian  menghentikan  nyanyian  yang  indah  itu?”  Nah,  yang  ada  di  luar  sana.  Jadi,
tetangga, jika kalian sedang mendengarkan pada pagi ini, saya rasa kita mempunyai
tetangga-tetangga yang paling baik di Jeffersonville. Kita memarkir mobil-mobil kita di
depan  rumah-rumah  mereka  dan  lain  sebagainya;  mereka  tidak  berkata  apa-apa
tentang hal itu; kita jalan terus. Jadi kita berterima kasih kepada mereka.

Oh, betapa mengagumkannya Dia! Allah menyertai anda sekarang.
. . . Nama, O sungguh manis!
Pengharapan di bumi dan sukacita di Surga.

Sampai kita bertemu . . .

Mari tundukkan kepala kita. Gembala akan membubarkan kita sebentar lagi. Allah
menyertai anda.

. . . kita bertemu di kaki Yesus, (di Kota besar, di Takhta itu)
Sampai kita bertemu! Sampai kita bertemu!
Allah menyertaimu sampai kita bertemu lagi.
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