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Memilih Seorang Mempelai
Wanita

Los Angeles, CA, Amerika Serikat

1 Ada banyak orang yang sakit,  dan saya tidak dapat mengambil  mereka semua
sekaligus.

Tentu saya senang berada di sini lagi pada malam ini di dalam auditorium yang
indah ini dan di antara kelompok orang-orang yang mengagumkan ini. Dan kami sedang
masuk dari luar sana beberapa saat yang lalu, orang-orang yang berdiri di jalanan sana
berkata bahwa mereka tidak dapat masuk. Dan saya katakan, “Baiklah, mungkin saya
bisa  mencarikan  sebuah ruangan untuk  kalian,”  namun mereka  tidak  membiarkan
mereka masuk. Jadi saya meminta maaf karena kita tidak mempunyai ruangan yang
cukup bagi mereka. Mereka katakan bahwa lantai dasar juga sudah penuh, jadi kami
sungguh meminta maaf atas hal itu. Tetapi kami senang berada di sini dan senang demi
melihat semua hamba-hamba Tuhan yang baik dari kelompok ini dan para pengusaha di
sini, dan anda semua para delegasi dari berbagai daerah.

2 Saya mendapatkan keistimewaan yang besar untuk berbicara pada acara sarapan
pagi ini yang tentunya saya menghargai sebagai sebuah kehormatan untuk berbicara di
hadapan orang-orang yang baik seperti itu. Dan saya baru saja menyampaikan sebuah
subyek tentang, “Biji Gandum Tidak Akan Menjadi Ahli Waris Bersama-sama Dengan
Kulitnya.” Saya tidak bisa menyelesaikannya, dan itu bukan kesalahan saudara itu. Dia
sudah berusaha untuk meminta pihak manajemen agar kita bisa tinggal lebih lama
sedikit,  tetapi  dia  tidak  memperbolehkannya.  Tentunya  saya  menghargai  hal  itu,
Saudara Demos. Itu sangat sangat bagus sekali. Tentunya saya sangat berterimakasih
atas kebaikan anda, kepada anda masing-masing. Mereka hanya tidak memperbolehkan
kita untuk meneruskan sedikit lagi, jadi kita harus akhiri saja. Saya akan bahas lagi hal
itu suatu saat nanti untuk menyelesaikannya. “Biji Gandum Tidak Akan Menjadi Ahli
Waris Bersama-sama Dengan Kulitnya.” Apakah anda memahami itu—anda yang hadir
pada waktu itu? Saya berharap sudah cukup sehingga itu bisa dipahami.
3 Nah,  saya  tahu  pada  malam ini  ada  sebuah  diskusi  panel  [Saudara  Branham
sedang menunjuk ke sebuah diskusi panel tanya jawab tentang Baptisan Roh Kudus
yang disponsori oleh Full Gospel Business Men [Perhimpunan Para Pengusaha Pria Injil
Sepenuh—-Ed.]  [Ditayangkan  di  televisi  di  Los  Angeles  pada  saat  Pesan  ini
dikhotbahkan—Ed.], jadi saya tidak mau menahan anda terlalu lama sehingga anda
melewatkannya,  karena  saya  sungguh merasa  bahwa itu  adalah  sebuah aset  bagi
orang-orang percaya Karismatik/Pentakosta,  acara  diskusi  panel  yang kita  lihat  di
televisi pada malam yang lalu. Kumpulan para pria yang bagus dan jawaban-jawaban
yang  begitu  mengagumkan:  langsung.  Hal  itu  membuat  saya  merasa  enak  demi
melihatnya, dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkatinya pada malam ini, dan
siapapun yang menonton, kiranya mereka percaya. Itu sungguh merupakan doa saya.

4 Dan begitu banyak laporan masuk pada hari ini dari—di surat dan melalui panggilan
di  mana  begitu  banyak  orang  yang  disembuhkan  di  pertemuan  ini.  Saya  sungguh
senang dengan hal itu. Bagi . . . Itu adalah . . . Demi melihat orang-orang yang sakit . .
. Itulah jenis pelayanan saya.

Saya—saya berdiri di sini untuk berkhotbah, saya . . . Anda tahu, saya bukanlah
seorang pengkhotbah, tetapi saya . . . Dengan ini, dengan tata bahasa Kentucky saya,
“his,” “hain't” dan—dan semua kata-kata itu, jadi saya—saya tidak dapat mengatakan
bahwa inilah yang kita sebut dengan seorang pengkhotbah modern zaman ini. Saya
tidak bisa menempati posisi itu, karena saya—saya tidak berpendidikan.

Tetapi  saya  sangat  senang  mengekspresikan  apa  yang  saya  tahu  tentangnya
kepada yang lain, atau apa yang saya rasa saya tahu tentangnya, kepada orang lain,
bagaimana saya sudah mempelajarinya, bagaimana berartinya Dia bagi saya. Dia adalah
segalanya dalam hidup saya. Segalanya dari yang pernah saya harapkan, dan begitu
besar lebih daripada apa yang pernah saya pikirkan di mana dulu saya hampir-hampir
tidak pernah memiliki seorang teman, di bumi ini ketika saya masih anak-anak. Tetapi
tentunya saya berterimakasih atas teman-teman yang baik pada hari ini.
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Saya adalah . . . [Pembicaraan mengenai sistim pengalamatan publik—Ed.] Oh,
mohon maaf. Saya agak keluar dari fokus, kata dia.

5 Sekarang, untuk kita bisa langsung masuk ke dalam kebaktian ini, mari membuka
sebuah pembacaan Kitab Suci. Saya—saya selalu suka untuk membaca Alkitab, karena
Ini adalah Firman Allah. Saya percaya itu, dan saya percaya Ini adalah mutlak Firman
Allah. Dan sekarang, saya mempunyai beberapa ayat Firman yang dituliskan di sini dan
beberapa catatan yang mau saya tunjukkan dalam beberapa menit, mungkin selama 45
menit.

Dan kemudian kita akan keluar tepat pada waktunya untuk menonton lagi acara
diskusi  panel  yang bagus itu  pada malam ini.  Dan saya percaya bahwa Allah akan
melanjutkan untuk memberkati anda sepenuhnya. Dan saya tahu apa yang harus anda
lakukan, dan saya masih dinantikan untuk melakukan perjalanan ke Tucson malam ini
juga. Paham? Jadi anda bisa bayangkan. Itu berarti 10 jam perjalanan.

Dan saya hendak berangkat ke luar negeri.  Saya harus mendapatkan suntikan
lever saat tes pada pagi harinya di Pemerintah, jadi saya—saya harus sampai di sana.
Saya harus menundanya tempo hari, dan mereka tidak akan lagi membutuhkan sebuah
jawaban yang bukan kata “tidak” sekarang. Dan saya harus mendapatkan tetanus dan
tipus lagi untuk dibawa, dan suntikan serum tambahan saya.

6 Jadi saya sangat berterima kasih atas kesempatan ini, dan—dan pertemuan yang
bagus yang sudah kita adakan sebelum pertemuan tersebut yang tentunya menggugah
hati saya. Anda semua adalah kumpulan orang-orang yang baik. Saya percaya bahwa
Allah akan memberkati anda.

Ketika masa yang besar . . . Monster besar yang di sana itu yang menjatuhkan
dirinya di Alaska beberapa hari yang lalu, sudah melecutkan ekornya lagi pada pagi ini
yang  terus  berputar  di  sekitar  Washington.  Ia  dapat  menyerang  dengan  sangat
mudahnya. Dan jika Roh Kudus pernah memberitahu saya dengan pasti . . .

Seseorang sudah menjawab . . . menanyakan hal itu kepada saya, “Apakah itu
akan terjadi di sini, Saudara Branham?” Tidak, saya tidak tahu itu. Saya sungguh tidak
tahu, dan benar-benar tidak tahu . . . Itu benar.

Saya  selalu  ingin  berterus-terang  kepada  anda.  Saya  benar-benar  tidak  mau
menduga-duga,  membawakan  ide-ide,  atau  suatu—apa  yang  saya  percayai,  atau
sesuatu yang seperti itu. Ketika saya memberitahu anda, itu akan . . . Yah, Dia harus
memberitahu saya terlebih dahulu, dan kemudian saya akan memberitahu anda. Saya—
saya tahu seluruh dunia berada dalam suatu kondisi yang terguncang; kita berada di
akhir zaman. Tetapi satu hal saya sudah berusaha untuk . . .
7 Saudara Shakarian mengatakan kepada saya pada pagi ini tentang bagaimana dia
dulu datang ke antrian doa, dan turun ke sana, dan mengambil kartu-kartu itu sebelum
orang-orang itu maju, dan memandang mereka, dan melihat apakah—apakah saya
memberitahukan  kepada  mereka  apa  yang  sudah  mereka  tuliskan  di  situ.  Mereka
menuliskan segala macam di atas kartu-kartu doa mereka, anda tahu, dan dia hendak
melihat apakah itu benar. Dia katakan bahwa dari ratusan kartu yang sudah dia cek,
tidak  pernah ada  satupun yang salah.  Tidak  akan pernah ada  satupun yang salah
(Paham?),  karena  sepanjang  itu  adalah  Allah  maka  itu  benar.  Jika  saya  pernah
merancangkan diri saya kepada hal itu, maka sudah pasti itu salah sejak awal mulanya.

Seorang gadis cilik yang ayahnya sedang duduk mendengarkan saya pada saat ini
mendatangi saya beberapa waktu lalu. Gadis itu mendapat sebuah mimpi. Dia katakan,
“Saudara Branham, apakah arti mimpi ini?

Saya katakan, “Saya tidak tahu, saudari.  Saya harus mencari  tahu jika Tuhan
berkenan memberitahu saya.” Jadi saya pergi dan mencoba untuk bertanya kepada
Tuhan, dan Dia tidak pernah memberitahu saya.

Gadis cilik itu datang lagi; dia katakan, “Nah, sekarang, mana penafsiran atas
mimpi saya itu?”

Saya katakan, “Kemarilah, sayang, duduklah.” Saya katakan, “Ayah dan ibumu
adalah teman-teman baik saya (Paham?), dan mereka sudah datang jauh-jauh dari
Canada, pensiunan, dan tinggal bersama dengan saya di sini. Mereka percaya apa yang
saya katakan, dan saya tidak pernah mengatakan sesuatu yang salah kepada siapapun
dengan sengaja dalam hidup saya. Jika saya . . . Saya rasa saya tahu apa arti mimpi itu,
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tetapi sebelum saya melihat sendiri mimpi itu, dan kemudian Dia memberitahu saya apa
artinya, saya tidak dapat memberitahukan kepadamu. Nah, jika saya mengada-ada
saja, akan ada suatu waktu di mana kamu membutuhkan saya antara hidup dan mati,
dan kemudian kamu tidak akan tahu apakah mau percaya kepada saya atau tidak.”

8 Jika saya memberitahukan sesuatu kepada anda di  dalam Nama Tuhan,  maka
sesungguhnya itulah yang Dia beritahukan kepada saya. Dan sejauh ini, selama sekian
tahun ini di dunia dan di seluruh dunia, maka itu tidak pernah salah untuk sesaat pun,
karena . . . Sekarang, anda tahu bahwa seorang makhluk manusia tidak dapat menjadi
sesempurna itu. Dibutuhkan Roh Allah untuk melakukan hal itu.

Dan sekarang saya mempunyai sebuah Pesan di mana saya bertanggungjawab
untuk  itu.  Dan  seringkali  saya  sudah  dianggap  oleh  orang-orang  (Yah,  mungkin
seseorang yang tidak mau duduk dan merenungkan sejenak), bahwa saya adalah, oh,
seorang  yang  mengerikan,  bahwa  saya  tidak  suka  kepada  orang  dan  saya  selalu
memotong mereka. Dan itu tidak benar. Itu tidak benar. Saya mengasihi orang-orang.
Tetapi anda tahu, kasih adalah mengoreksi.
9 Jika anak anda yang masih kecil sedang duduk di jalanan sana, dan anda berkata,
“Anakku sayang, saya tidak mau kamu ada di luar sana, tetapi . . .” dan mobil-mobil
mendesing-desing di dekat dia, dan anda membawa dia masuk, dia lari keluar lagi, wah,
anda harus mengoreksi dia. Jika anda mengasihi dia, anda akan mengoreksi dia. Anda
harus . . .

Jika anda sudah melihat seseorang mengapung di atas sebuah kapal kecil di sungai
yang menuju ke air terjun, di mana anda tahu bahwa kapal itu akan tenggelam ketika
sampai ke air terjun itu, apakah anda akan berkata, “John, kamu, mungkin sebaiknya
kamu berpikir sebentar. Mungkin kamu tidak akan mencapainya.” Jika saya tahu bahwa
dia tidak akan mencapainya, saya akan renggut saja dia keluar dari kapal itu, jika saya
bisa, karena itu adalah kasih yang melakukan hal itu.
10 Dan sekarang di dalam Pesan-pesan yang saya sampaikan ini, saya tidak pernah
mencoba untuk mengemukakan suatu doktrin, atau yang lainnya. Saya—saya lakukan
itu di gereja saya sendiri. Tetapi di luar sini, di antara para pria dan wanita yang berasal
dari  berbagai denominasi dan pemikiran-pemikiran yang berbeda-beda, saya hanya
mencoba untuk memberikannya dalam suatu bentuk yang halus dan menerangkan,
tetapi cukup untuk mana anda dilahirkan dari Roh Allah, saya percaya bahwa anda akan
mengerti apa yang saya maksudkan di antara orang-orang Kristen, Methodis, Baptis,
Presbyterian, entah apalagi.

11 Nah, malam ini, saya ingin membuka Kejadian pasal 24, dan saya ingin membaca
mulai dengan Kejadian pasal 24 ayat 12.

Lalu berkatalah ia: TUHAN Allah . . . tuanku abraham, buatlah kiranya tercapai
tujuanku pada hari ini, tunjukkanlah kasih setiaMu kepada tuanku Abraham.

Lihatlah, di sini aku berdiri di dekat mata air; dan anak-anak perempuan penduduk
kota ini datang keluar untuk menimba air.

Kiranya terjadilah begini: anak gadis, kepada siapa aku berkata: Tolong miringkan
buyungmu itu, supaya aku minum, dan yang menjawab: Minumlah, dan unta-untamu
juga akan kuberi minum — dialah kiranya yang Kau tentukan bagi hambaMu Ishak;
maka dengan begitu akan kuketahui, bahwa Engkau telah menunjukkan kasih setiaMu
kepada tuanKu itu.

12 Dan kemudian di Kitab Wahyu . . . Itu tadi adalah Alkitab yang pertama: Kejadian.
Sekarang, di Alkitab yang terakhir, saya ingin membaca di Wahyu pasal 21 ayat 9.

Kita tahu apakah ayat Firman di Kitab Kejadian ini . . . Anda baca seluruh pasal itu
jika  anda  mau.  Itu  adalah  Allah  yang  sedang  mengutus  Eliezer—atau  Abraham
mengutus Eliezer (maafkan saya) untuk memilih seorang mempelai bagi Ishak. Dan si
cantik Ribka keluar dan merupakan jawaban yang sempurna bagi doa Eliezer itu, hamba
Abraham, yang sudah berdoa.

Sekarang, di Wahyu pasal 21 ayat 9.

Maka datanglah dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh
dengan ketujuh malapetaka terakhir itu, lalu ia berkata kepadaku, katanya: “Marilah ke
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sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai Anak Domba.”

13 Sekarang, saya ingin memberikan sebuah judul pada malam ini bagi subyek itu:
“Memilih  Seorang  Mempelai  Wanita.”  Dan  ini  adalah  .  .  .  Jika  saudara  saya  yang
merekam di sini akan . . . Ini adalah rekaman kaset yang bisa anda bawa dan sebarkan.

Dan  sekarang  dalam hal  ini,  tidak  berarti  secara  mutlak  bahwa  saya  sedang
menyampaikan hal  ini  hanya bagi  jemaat  yang hadir  di  sini,  tetapi  kaset-kaset  ini
menyebar ke seluruh dunia. Kaset-kaset ini diterjemahkan secara praktis, oh, sangat
banyak bahasa, bahkan sampai ke negeri-negeri para penyembah berhala yang ada di
seluruh  dunia.  Kami  kirimkan  kaset-kaset  itu  dengan  cuma-cuma  pada  sebuah
perhimpunan gereja, dan kaset-kaset ini diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa yang
ada di hutan-hutan di Afrika, dan ke India, dan kaset-kaset ini menyebar ke seluruh
dunia.

Sekarang, memilih seorang Mempelai Wanita!

14 Di dalam banyak hal kehidupan kita diberikan sebuah pilihan. Jalan hidup itu sendiri
adalah sebuah pilihan. Kita mempunyai hak untuk membuat jalan kita sendiri, memilih
jalan kita sendiri yang kita inginkan untuk hidup.

Pendidikan adalah sebuah pilihan. Kita bisa memilih apakah kita akan menjadi
terpelajar, atau apakah kita tidak mau menjadi terpelajar. Itu adalah pilihan yang kita
punya.

Benar dan salah adalah sebuah pilihan. Setiap pria, setiap wanita, pemuda, dan
pemudi harus memilih apakah mereka mau berusaha untuk hidup yang benar atau
hidup tidak benar. Itu adalah sebuah pilihan. Memilih adalah suatu hal yang besar.

Tujuan kekal anda adalah sebuah pilihan, dan mungkin malam ini beberapa dari
antara  anda akan membuat  pilihan itu  tentang ke mana anda akan menghabiskan
kekekalan, sebelum kebaktian ini selesai pada malam ini. Akan ada suatu saat di mana .
. . Jika anda seringkali menolak Allah, maka akan ada suatu saat anda akan menolak
Dia  untuk  yang  terakhir  kalinya.  Ada  sebuah  garis  antara  pendamaian  dan
penghakiman, dan itu adalah suatu hal yang berbahaya bagi seorang pria atau wanita,
pemuda  atau  pemudi,  untuk  melangkah  menyeberangi  garis  itu,  sebab  tidak  ada
ceritanya anda kembali ketika anda melangkah menyeberangi garis kematian itu. Jadi
kiranya malam ini merupakan waktu di mana banyak orang akan membuat keputusan
mereka di mana mereka akan menghabiskan kekekalan yang tidak ada habis-habisnya.

15 Ada  pilihan  lain  yang  kita  miliki  dalam hidup.  Yaitu  seorang  pasangan  hidup.
Seorang pemuda atau pemudi,  menjalani  kehidupan memiliki—sudah diberikan hak
untuk membuat  sebuah pilihan.  Pemuda itu  memilih,  pemudi  itu  punya hak untuk
menerima atau menolaknya, tetapi itu tetap sebuah pemilihan dari kedua pihak; baik
pria dan wanita, mereka mempunyai hak untuk memilih.

Juga anda punya pilihan sebagai seorang Kristen.

Anda memiliki sebuah pilihan gereja di sini di Amerika (sejauh ini) sehingga anda
dapat pergi ke situ. Itu adalah hak istimewa anda sebagai orang Amerika untuk memilih
sendiri gereja mana saja yang anda inginkan. Itu adalah sebuah pilihan. Anda tidak
perlu pergi ke gereja yang lainnya jika anda tidak mau, tetapi jika anda ingin mengganti
dari  Methodis  ke  Baptis,  atau  Katholik  ke  Protestan,  atau  yang  lainnya,  tidak  ada
seorangpun yang dapat menasihati anda atau membuat anda datang ke sebuah gereja
tertentu. Itu adalah kebebasan kita. Itulah demokrasi kita bahwa setiap orang dapat
memilih bagi dirinya untuk kebebasan beragama, dan itu adalah suatu hal yang bagus.
Allah menolong kita untuk memeliharanya sepanjang kita bisa.

16 Anda juga mempunyai sebuah pilihan apakah . . . Ketika anda memilih gereja ini,
anda dapat memilih apakah anda . . . di gereja ini apakah anda memilih sebuah gereja
yang akan menuntun anda ke tujuan kekal anda. Anda dapat memilih sebuah gereja
yang memiliki suatu kredo tertentu, bahwa anda berpikir bahwa kredo itu saja yang
anda inginkan; atau gereja lainnya yang mempunyai kredo mereka sendiri.

Dan kemudian ada Firman Allah yang merupakan sebuah pilihan anda. Anda harus
membuat pilihan anda. Ada sebuah hukum yang tidak tertulis di antara kita tentang
pemilihan.
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Saya yakin itu adalah Elia yang pada suatu kali berada di atas Gunung Karmel,
sesudah pertikaian di dalam suatu masa krisis yang besar, bahwa kita hendak sampai
kepada hal itu saat ini  juga. Barangkali  itu kepada anda atau saya pada malam ini,
bahwa kita membuat pilihan ini seperti pengalaman Gunung Karmel itu. Terus terang,
saya rasa ini sedang berlangsung di seluruh dunia pada saat ini.

17 Tetapi akan segera tiba saatnya di mana anda pasti akan membuat sebuah pilihan.
Dan anda para pria di sini dari gereja-gereja denominasi anda, percaya saja hal ini,
bahwa waktunya tiba bagi anda ketika anda akan membuat sebuah pilihan. Anda akan
masuk juga ke Dewan Dunia atau anda tidak akan menjadi seorang denominasi lagi.
Anda pasti akan melakukan hal itu, dan saatnya untuk memilih itu akan segera tiba.

Dan itu adalah suatu hal yang berbahaya juga untuk menunggu sampai masa yang
terakhir itu, karena mungkin anda mengenakan sesuatu yang tidak pernah dapat anda
melepaskannya. Anda tahu, ada saatnya ketika anda dapat diperingatkan, selanjutnya
jika anda melangkah menyeberangi garis peringatan itu, maka anda sudah ditandai di
sisi yang lain, dicap.

18 Ingat, ketika tahun yobel datang, dan imam itu datang dengan menunggang kuda
dengan bunyi sangkakalanya, bahwa setiap budak boleh bebas untuk pergi; tetapi jika
mereka menolak untuk menerima kebebasan mereka, maka dia harus dibawa ke sebuah
tiang di kuil, dan sebuah tindik menembus telinganya, dan selanjutnya dia senantiasa
melayani  tuannya.  Dan  itu  dikenakan  di  telinganya  sebagai  sebuah  pralambang
pendengaran. Iman datang melalui pendengaran. Dia mendengar sangkakala itu, tetapi
dia tidak mau mendengarkannya.

Dan seringkali para pria dan wanita mendengar Kebenaran Allah dan melihatnya
dibuktikan  benar  dan  terbukti  benar,  namun  begitu  mereka  t idak  mau
mendengarkannya. Ada suatu alasan lain. Ada suatu pilihan lain yang mereka miliki
daripada harus menghadapi  kebenaran dan kenyataan-kenyataan.  Oleh karena itu,
telinga mereka dapat tertutup bagi Injil. Mereka tidak akan pernah mendengarnya lagi.
Nasehat saya kepada anda, ketika Allah berbicara ke hati anda, langsung saja anda
bertindak pada saat itu.

Elia memberikan sebuah pilihan kepada mereka yang seharusnya mereka pilih,
“Kamu pilih pada hari ini siapa yang akan kamu layani. Jika Allah adalah Allah, layanilah
Dia; tetapi jika Baal adalah Allah, layanilah dia.”

19 Sekarang, sebagaimana kita melihat bahwa semua hal yang alamiah/natural adalah
sebuah pralambang dari hal-hal yang rohani/spiritual, yang sudah kita bicarakan di
dalam pelajaran kita pagi tadi, seperti matahari dan sifatnya . . . Itu adalah Alkitab saya
yang pertama. Sebelum saya pernah membaca sebuah halaman pun di dalam Alkitab,
saya mengenal Allah. Karena Alkitab ditulis di mana-mana di alam ini, dan itu benar-
benar cocok dengan Firman Allah: bagaimana kematian, dikuburkan, kebangkitan alam,
dan matahari terbit, melintang, terbenam, sekarat, mati, bangkit lagi, begitu banyak hal
yang bisa kita pralambangkan tentang Allah di dalam alam yang harus kita lewatkan
bagi Pesan ini.

20 Sekarang, jika yang rohani atau . . . Yang alamiah merupakan sebuah pralambang
dari  yang  rohani/spiritual,  maka  pemilihan  seorang  mempelai  wanita  secara
natural/alamiahnya adalah juga sebuah pralambang dari pemilihan seorang Mempelai
Wanita, Mempelai Wanita secara rohaniahnya.

Nah, ini adalah suatu hal yang serius ketika kita berbicara memilih seorang isteri.
Seorang  pria  .  .  .  Sebab  janji-janji  ini  adalah  sampai  kematian  memisahkan  kita.
Begitulah bagaimana kita seharusnya menjaganya. Dan anda mengambil janji itu di
hadapan Allah bahwa hanya kematian yang akan memisahkan anda. Dan saya pikir kita
seharusnya . . . Seorang pria yang di dalam pikirannya sedang merencanakan sebuah
masa depan, bahwa dia seharusnya memilih isteri dengan sangat hati-hati; berhati-
hatilah  dengan apa yang sedang anda lakukan.  Dan seorang wanita  yang memilih
seorang suami, atau menerima pilihan dari seorang suami, seharusnya sangat berhati-
hati dengan apa yang sedang ia lakukan dan khususnya pada masa-masa ini. Seorang
pria seharusnya berpikir dan berdoa sebelum dia memilih seorang isteri.

21 Saya rasa sudah begitu banyak kasus-kasus perceraian pada masa ini, bahwa kita
memimpin dunia di Amerika ini, dalam kasus-kasus perceraian; kita memimpin bangsa-
bangsa lainnya di dunia ini. Terdapat lebih banyak kasus perceraian di sini dibandingkan
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di tempat-tempat yang lain (bangsa ini), dan yang diharapkan, dan dianggap, sebuah
negara Kristen. Sungguh sebuah celaan: pengadilan-pengadilan perceraian kita. Saya
rasa  alasan  itu  adalah  karena  para  prianya  sudah  menjauh  dari  Allah,  dan  para
wanitanya sudah menjauh dari Allah.

Dan kita mendapati bahwa jika seorang pria sudah berdoa dan seorang wanita
sudah berdoa terhadap soal itu, dan bukan sekedar memandang kepada sepasang mata
yang cantik, atau bahu yang lebar dan kuat, atau yang semacam itu, atau sebuah kasih
sayang duniawi yang lain, tetapi terlebih dahulu mau melihat kepada Allah dan berkata,
“Tuhan, apakah ini rencanaMu?”

22 Saya rasa pada masa ini  terdapat begitu banyak kecurangan, persis seperti  di
sekolah. Ketika—ketika anak-anak datang pada waktu pagi, banyak anak-anak tetangga
yang adalah anak-anak dari teman-teman saya yang datang dan berkata, “Saudara
Branham, maukah anda berdoa untuk kami? Kami mau menghadapi ujian pada hari ini.
Saya  sudah  belajar  semalaman tadi  malam dan  sepertinya  saya  tidak  akan  dapat
menjawabnya. Berdoalah untukku.” Saya rasa setiap anak sekolah, jika anda mau, jika
anda . . . Dan orang tuanya ada di meja pada pagi hari, jika anda mau katakan, “Ma,
John ada ujian pada hari ini; mari kita berdoa untuknya sekarang,” saya pikir itu akan
menjadi—semua yang pernah dapat anda lakukan dengan suatu cara yang lain, atau
melihat ke kertas ujian orang lain dan menyontek. Saya rasa bahwa andaikata anda
mau keluar dan berdoa untuk hal itu . . .

23 Dan jika kita  mau mempelajari  apa yang dulu sedang kita lakukan ketika kita
hendak  menikah,  ketika  kita  memilih  isteri  kita  atau  suami  kita,  jika  kita  mau
mempelajarinya . . . Seorang pria seharusnya berdoa dengan sungguh-sungguh, sebab
dia  dapat  merusak  seluruh  hidupnya.  Ingat  janji  itu  adalah  “Sampai  kematian
memisahkan kita.” Dan dia dapat merusak hidupnya dengan membuat pilihan yang
salah. Tetapi jika dia tahu apa yang sedang dia pilih itu salah dan menikahi seorang
wanita yang tidak sesuai untuk menjadi isterinya, tapi toh dia melakukannya juga, maka
itu adalah kesalahannya sendiri.  Jika wanita itu menerima seorang suami dan tahu
bahwa dia tidak cocok untuk menjadi seorang suami bagi diri anda, maka itu adalah
kesalahan anda sendiri sesudah anda tahu apa yang benar dan apa yang salah. Jadi
anda seharusnya tidak melakukannya sampai anda selesai berdoa sepenuhnya.

24 Penerapan yang sama di  dalam memilih sebuah gereja.  Sekarang, anda harus
berdoa atas gereja tersebut di mana anda sedang bersekutu di dalamnya. Ingat, gereja-
gereja memiliki roh-roh.

Nah,  saya  tidak  ingin  mengkritik,  tetapi  saya  menyadari  bahwa  saya  adalah
seorang yang sudah tua, dan saya harus pergi dari sini suatu hari nanti. Saya harus
memberikan jawaban pada hari  penghakiman itu atas apa yang saya katakan pada
malam ini atau pada waktu yang lalu, dan saya—oleh karena itu, saya harus benar-
benar bersungguh-sungguh dan benar-benar diyakinkan.

Tetapi, anda masuk ke sebuah gereja, dan jika anda mau melihat kelakuan gereja
tersebut,  anda  perhatikan  saja  gembalanya  sebentar,  dan  biasanya  anda  akan
mengetahui  bahwa  jemaat  berkelakuan  seperti  gembalanya.  Kadang-kadang  saya
bertanya-tanya apakah kita benar-benar bukannya memperoleh satu roh yang lain dan
bukannya Roh Kudus. Anda masuk ke suatu tempat di mana gembalanya seorang yang
sangat radikal dan berkelakuan buruk, anda akan mendapati jemaatnya juga sama.
Saya akan bawa anda ke sebuah gereja di  mana saya melihat  gembalanya berdiri,
menyentakkan  kepalanya  ke  belakang dan  ke  depan.  Anda  perhatikan  jemaat  itu;
mereka melakukan hal  yang sama. Anda ambil  contoh seorang gembala yang akan
menelan apa saja dengan tergesa-gesa, biasanya jemaat akan melakukan hal yang
sama. Jadi jika saya memilih sebuah gereja, saya akan memilih sebuah gereja yang
murni,  fundamental,  gereja  Alkitab  Injil  sepenuh,  jika  saya  memilih  gereja  untuk
membawa keluarga saya masuk ke situ. Memilih. Saya melihat . . .
25 Anak-anak muda itu, baru-baru ini, putra Saudara Shakarian dan putra mantunya
membawa  saya  ke  sini  untuk  mendoakan  seorang  anak  muda,  seorang  penyanyi,
seorang pemuda pesolek, yang baru saja kembali (Fred Barker, itulah namanya.), baru
saja kembali dari sebuah perjalanan, dan mereka menelepon saya dan mengatakan
bahwa Fred sedang sekarat, dan kemudian sebelum saya masuk ke rumah, pesan yang
lain  datang,  “Dia  mungkin  sudah  mati  saat  ini.”  Dan  dia  mengatakan  bahwa  dia
mengalami pendarahan di otak, dan dia lumpuh, dan—dan dia sedang sekarat; dan
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isterinya ingin supaya saya berdoa baginya.

Dan saya berpikir, “Oh, saya—jika saya mencoba untuk naik pesawat, dia pasti
sudah mati sebelum saya sampai ke sana, dan mungkin sudah mati sekarang.” Jadi
saya menelepon dengan cepat dan berbicara dengan wanita itu di telepon, dan—dan kita
menyambungkan telepon itu ke telinga Fred. Dia sudah tidak dapat menelan. Mereka
sedang memberikan sebuah saluran buatan untuk menelan. Dan ketika kami berdoa
bagi  dia,  dia  katakan—isyarat,  keluarkan  alat  itu  dari  tenggorokannya.  Dia  dapat
menelan. Dokter-dokter itu tidak mempercayainya; mereka mengeluarkannya, dan dia
dapat menelan. Dan dia sedang duduk di sini tempo hari.

Sebuah gereja; memilih sebuah gereja.

26 Panggilan telepon datang beberapa saat yang lalu pada pagi tadi. Seorang anggota
dari gereja saya, yang sebenarnya adalah seorang wanita gereja Baptis dari Louisville,
dia meninggal pagi-pagi tadi. Dan gereja saya di sana, adalah sebuah kelompok orang-
orang yang dikuduskan, menghimpunkan diri mereka bersama-sama dan pergi ke sana
sebelum pengurus jenazah membalsaminya, berdiri di sampingnya, dan berdoa sampai
kehidupan datang kembali ke dalam dirinya, dan dia masih hidup pada malam ini: para
penatua di gereja saya. Kenapa? Mereka sudah diajarkan untuk percaya bahwa segala
sesuatunya mungkin. Datanglah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh.

Jadi anda harus membuat pilihan yang benar.

27 Lagi, jenis wanita yang dipilih oleh seorang pria akan memantulkan ambisi si pria
itu  dan  karakternya.  Jika  seorang  pria  salah  memilih  wanita,  itu  memantulkan
karakternya.  Dan apa yang dia  ikatkan pada dirinya akan memperlihatkan dengan
sebenarnya apa yang ada di dalam dirinya. Seorang wanita memantulkan apa yang ada
di dalam diri si pria ketika dia memilihnya untuk menjadi isterinya. Itu memperlihatkan
apa  yang  ada  di  dalam  diri  si  pria.  Tidak  soal  apa  yang  dia  ucapkan  di  luarnya,
perhatikan apa yang dia nikahi.

Saya pergi ke kantor seseorang dan dia katakan bahwa dia adalah orang Kristen,
gambar-gambar wanita berpakaian minim menempel di seluruh tembok, musik boggi-
woogie lama itu sedang mengalun, saya tidak peduli apa yang dia katakan; saya tidak
percaya pada kesaksiannya; karena rohnya sedang memakan hal-hal yang dari dunia
itu. Katakanlah bagaimana kalau dia menikahi seorang gadis penari, atau bagaimana
jika dia menikahi seorang ratu seks, atau seorang perempuan kaum Ricky yang cantik
yang modern? Itu memantulkan; itu memperlihatkan apa yang ada di dalam pikirannya
mengenai  apa  yang  akan  menjadi  rumah  masa  depannya,  karena  dia  mengambil
perempuan itu  untuk membesarkan anak-anaknya,  dan bagaimana perempuan itu,
begitulah caranya ia akan membesarkan anak-anak itu. Jadi itu memantulkan apa yang
ada di dalam diri laki-laki tersebut. Seorang pria yang mengambil seorang wanita seperti
itu memperlihatkan apa yang sedang dia pikirkan mengenai masa depannya.

Bisakah anda bayangkan seorang Kristen melakukan hal yang seperti itu? Tidak
tuan, saya tidak bisa. Seorang Kristen yang benar tidak akan memandang kecantikan
ratu-ratu yang seperti  itu,  dan para gadis  penari,  dan ratu-ratu seks itu.  Dia akan
mencari karakter Kristen.

28 Sekarang, anda tidak dapat memiliki semua. Barangkali ada satu orang gadis yang
benar-benar cantik, dan gadis yang lainnya mungkin dia—perawakannya terlihat lebih
bagus daripada yang satunya. Dan mungkin anda harus mengorbankan yang satu itu
demi yang satunya. Tetapi jika dia bukan sosok seorang wanita yang baik, dari seorang
wanita, dan dia . . . Saya tidak peduli apakah dia cantik atau tidak, lebih baik anda
melihat karakter dia, apakah dia cantik atau tidak cantik.

Nah . . . Sebab ini yang menjadikan jika seorang Kristen hendak memilih seorang
isteri,  seharusnya  dia  memilih  seorang  wanita  yang  murni  yang  sudah  dilahirkan
kembali. Tanpa mempedulikan bagaimana rupa wanita itu, inilah apa adanya dia yang
menjadikan dirinya. Dan kemudian lagi, hal itu memantulkan karakternya yang saleh
dan memantulkan apa yang ada di dalam pikirannya dan apa yang akan menjadi masa
depannya, sebab keluarganya akan dibesarkan oleh seorang wanita yang seperti itu,
bagi rencana masa depan bagi rumah tangganya.

Jika dia menikahi salah satu dari para wanita Ricky yang modern ini, ratu-ratu
seks,  apa  yang  dapat  dia  harapkan?  Jenis  rumah  tangga  seperti  apa  yang  dapat
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diharapkan untuk dia miliki? Jika dia menikahi seorang gadis yang tidak mempunyai
cukup moral bagi dirinya untuk tetap tinggal di rumah dan mengurus rumah namun
ingin bekerja di luar di kantor orang lain, maka jenis seorang pengurus rumah yang
bagaimanakah wanita itu nantinya? Anda akan mempunyai pengasuh bayi dan yang
lainnya. Itu benar.

29 Sekarang, saya sangat tidak suka dengan selera modernitas para wanita yang
bekerja. Ketika saya melihat wanita-wanita ini dengan mengenakan seragam mereka
dengan mengendarai sepeda motor sebagai polisi yang mengelilingi kota ini, itu suatu
hal  yang  memalukan  bagi  kota  manapun  yang  akan  membiarkan  seorang  wanita
melakukan hal itu, sepertinya banyak laki-laki yang tidak bekerja. Itu memperlihatkan
pikiran  modern  dari  kota  kita;  itu  memperlihatkan  kemerosotan.  Kita  tidak  perlu
memiliki wanita-wanita yang berada di luar seperti itu. Mereka tidak punya urusan untuk
berada di luar seperti itu.

Ketika Allah memberikan seorang isteri  kepada seorang pria,  Dia memberikan
kepadanya hal yang terbaik yang dapat Dia berikan kepadanya di luar keselamatan;
tetapi  ketika seorang wanita mencoba untuk mengambilalih  tempat pria,  maka dia
adalah barang yang paling buruk yang bisa didapatkan oleh pria itu. Nah, itu benar.
Paham?

Sekarang, kita dapat melihat penerapan rohaninya.

Saya—saya tahu itu buruk. Anda pikir itu buruk, tetapi itu adalah kebenaran. Kita
tidak peduli  bagaimana buruknya itu; kita harus menghadapi kenyataan-kenyataan
dengan berani. Itulah yang diajarkan oleh Alkitab. Paham?

30 Sekarang, di sini kita melihat dengan jelas rencana rohaninya dari apa yang sedang
direncanakan Allah bagi rumah masa depanNya bersama dengan Mempelai Wanita masa
depanNya yang sekarang ini menjadi nampak.

Jika seorang pria menikahi seorang ratu seks, anda lihat apa yang sedang dia cari
bagi masa depan. Jika seorang pria menikahi seorang wanita yang tidak mau tinggal di
rumah, anda lihat apa yang sedang dia cari bagi masa depannya. Dan saya, suatu kali .
.  .

Ini  kedengarannya  mengerikan,  dan  saya—saya  hanya  merasa  untuk  harus
mengatakannya, dan saya—saya . . . Biasanya jika saya merasa untuk mengatakan
suatu hal, saya harus mengatakannya, dan biasanya itu adalah caranya Allah.

Saya—saya pernah pergi dengan seorang peternak untuk membeli ternak, di mana
dulu saya bekerja di situ. Dan saya perhatikan orang tersebut selalu mengamati wajah
sapi  betina  itu  sebelum dia  menawar.  Kemudian  dia  memalingkan  kepalanya  dan
memandang maju mundur. Saya mengikuti dia terus dan memperhatikan dia, dan dia
memandang sapi  betina  itu  dari  atas  ke  bawah.  Dan jika  sapi  itu  kelihatan  bagus
perawakannya, maka dia akan berbalik dan memandang wajah sapi itu, dan kadang-
kadang dia akan menggeleng-gelengkan kepalanya dan berjalan menjauh.

Saya berkata, “Jeff, saya ingin menanyakan sesuatu.”

Dia berkata, “Katakan, Bill.”

Dan  saya  berkata,  “Kenapa  kamu  selalu  memandangi  wajah  sapi  itu?”  Saya
katakan, “Ia terlihat baik, bagus—seekor sapi yang gemuk dan bagus.”

Dikatakan, “Aku mau beritahu kamu, nak; kamu harus banyak belajar.” Dan saya—
saya  mengetahuinya  sesudah  dia  memberitahu  saya.  Katanya,  “Saya  tidak  peduli
bagaimana sapi itu terbentuk; boleh jadi ia merupakan sapi dengan daging yang bagus
sampai ke kukunya; tetapi jika ia mempunyai tatapan yang liar pada wajahnya, jangan
pernah kamu membelinya.”

Saya bertanya, “Kenapa begitu, Jeff?”

“Yah,” katanya, “hal yang pertama adalah,” katanya, “ia tidak akan pernah mau
ada di tempatnya.” Dan dia katakan, “Hal yang berikutnya adalah, ia tidak akan pernah
bisa menjadi seekor induk yang baik bagi anaknya.” Dan dikatakan, “Saat ini mereka
menempatkannya di  sebuah kandang,  itu  alasannya ia  gemuk.  Kamu lepaskan dia
dengan tatapan liarnya itu, maka ia akan membuat dirinya terbunuh.”

Saya katakan, “Kamu tahu, aku belajar sesuatu. Aku yakin itu diterapkan bagi para
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wanita juga.”

Yang liar itu, tatapan itu, tatapan wanita Ricky, lebih baik jauhilah dia, nak. Para
wanita itu semuanya memakai celak mata warna biru di atas matanya, dan saya tidak—
saya tidak menginginkan hal itu; saya rasa itu tidak menjadikan seorang Kristen. Saya
tidak peduli  sehebat apa televisi  dan koran-koran mengatakan bahwa ia cantik; itu
adalah pemandangan yang paling mengerikan, pemandangan yang paling menyeramkan
yang pernah saya lihat dalam hidup saya.
31 Pertama kalinya saya melihat itu di sini, di Kafetaria Clifton pada suatu pagi pada
saat sarapan, saya melihat beberapa orang wanita muda muncul. Saya dan Saudara
Arganbright baru saja masuk. Dan dia sudah pergi ke lantai bawah. Dan saya melihat,
dan saya—gadis itu masuk. Saya berpikir, “Yah, saya—saya tidak tahu.” Saya tidak
pernah melihat itu sebelumnya. Itu adalah semacam . . . Oh, dia terlihat seperti sakit
sariawan. Anda tahu, sesuatu yang terlihat lucu . . . Saya—saya tidak mengatakan itu
lucu. Saya—saya mengatakannya untuk . . . Anda tahu, saya sudah melihat orang sakit
kusta. Saya adalah seorang misionaris. Saya sudah melihat segala macam manusia
yang tidak normal,  anda tahu, segala macam sakit  penyakit  .  .  .  Dan saya hendak
mendekati wanita muda itu dan memberitahu dia, “Saya adalah—saya adalah seorang
hamba Tuhan; saya—saya berdoa bagi yang sakit. Maukah anda memperbolehkan saya
untuk berdoa bagi anda?” Dan saya—saya tidak pernah melihat sesuatu yang seperti itu.
Dan kemudian masuk lagi 2 atau 3 gadis, dan saya melangkah mundur pada waktu itu
dan menunggu.

Dan Saudara Arganbright datang . . . ? . . . Saya katakan, “Saudara Arganbright
(Mungkin dia ada di sini),” Saya katakan, “Ada apa dengan wanita itu?”

Dan dia katakan, “Itu—itu rias wajah.”

Saya  katakan,  “Wah,  oh,  astaga.”  Paham?  Saya  berpikir  mereka  seharusnya
memasukkan dia di sebuah rumah sakit karantina, anda tahu, untuk menghalangi dia
supaya tidak merusak wanita-wanita yang lain.

32 Tetapi anda tahu, anda harus merencanakan, dan melihat, dan berdoa ketika anda
sedang memilih. Sebab kita melihat dengan ini, janji Firman, wanita, mempelai wanita
yang  hendak  dipilih  oleh  seorang  pria  akan  memantulkan  karakter  dirinya.  Itu
memantulkan apa yang ada di dalam dirinya.

Sekarang,  dapatkah  anda  bayangkan  seorang  pria  yang  dipenuhi  Roh  Kudus
mengambil seseorang yang seperti itu untuk dijadikan seorang isteri? Saya—saya benar-
benar tidak memahaminya, saudara. Yah, mungkin karena saya ini adalah seorang tua
yang aneh, tetapi  anda tahu, saya—saya benar-benar tidak dapat mengerti  hal  itu.
Paham? Perhatikan, sebab itu akan memantulkan apa yang ada di dalam dirinya. Wanita
itu akan menolong dia menjadikan keluarga masa depannya.

Nah, sekarang kalau kita merubah kembali  sejenak kepada sisi  rohaninya, dan
ketika  anda  melihat  sebuah  gereja  yang  ada  di  dunia,  berkelakuan  seperti  dunia,
mengharapkan di dalam dunia, mengambil bagian dari dunia, menganggap seolah-olah
perintah-perintah Allah tidak pernah Dia tuliskan, maka anda—anda bayangkan saja
bahwa  Kristus  tidak  akan  mengambil  seorang  Mempelai  Wanita  yang  seperti  itu.
Dapatkah anda bayangkan dengan mengambil  gereja modern di  zaman ini  sebagai
seorang Mempelai Wanita? Bukan Tuhan saya. Saya tidak—saya hampir tidak dapat
melihat hal itu. Tidak. Ingatlah sekarang, seorang suami dan isterinya adalah satu.
Maukah anda menggabungkan diri anda kepada orang yang seperti itu? Jika anda mau,
tentunya itu akan mengecewakan iman saya di dalam diri anda.

33 Dan kemudian bagaimana dengan Allah yang mau menggabungkan DiriNya dengan
sesuatu yang seperti itu, sebuah denominasi pelacur yang tetap? Anda pikir Dia mau
melakukan hal itu? “Memiliki suatu bentuk kesalehan tetapi yang menyangkal kuasa.”
Dia tidak akan pernah melakukannya. Wanita itu harus memiliki karakterNya di dalam
dirinya. Gereja sejati yang benar yang dilahirkan kembali harus memiliki karakter yang
ada  di  dalam  Kristus,  karena  suami  dan  isteri  adalah  satu.  Dan  jika  dulu  Yesus
melakukan itu untuk menyenangkan Allah, menuruti FirmanNya dan memanifestasikan
FirmanNya,  Mempelai  WanitaNya pasti  akan keluar  dari  jenis  karakter  yang sama.
Wanita itu tidak bisa tidak adalah sebuah denominasi, karena tidak soal sehebat apa
anda mau mengatakan, “Tidak,” ia dikendalikan oleh sebuah dewan pengurus di suatu
tempat yang memberitahu dia apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dia
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lakukan, dan seringkali jaraknya ribuan mil jauhnya dari Firman yang benar.

34 Terlalu buruk bahwa kita menjauhkan diri dari Pemimpin yang sejati yang Allah
tinggalkan  bagi  kita  untuk  memimpin  gereja.  Dia  tidak  pernah  mengirimkan  para
penatua negara. Dia tidak pernah mengirimkan seorang uskup, kardinal, imam, paus.
Dia mengirimkan Roh Kudus bagi  gereja untuk memimpin gereja.  “Ketika Dia,  Roh
Kudus datang, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh Kebenaran, menyatakan hal-
hal yang sudah Aku beritahukan kepadamu, mengingatkan hal-hal itu kepadamu, dan
akan menunjukkan hal-hal yang akan datang.” Roh Kudus akan melakukan hal itu. Nah,
gereja modern membenci hal itu. Mereka tidak menyukainya. Jadi bagaimana mungkin
dia  merupakan  Mempelai  Kristus?  Orang-orang  pada  masa  ini,  memilih  sebuah
denominasi modern, apa artinya itu, itu hanya memantulkan pengertian mereka yang
miskin akan Firman.

Saya  tidak  bermaksud  untuk  melukai,  tetapi  saya  maksudkan  supaya  hal  ini
dipahami sampai anda akan melihatnya.

35 Saya sudah banyak menikahkan orang, tetapi saya—selalu mengingatkan saya
akan Kristus dan MempelaiNya. Salah satu pemberkatan nikah yang pernah saya adakan
di sini, itu adalah suatu hal yang paling mengesankan dalam hidup saya. Itu sudah
terjadi beberapa tahun yang lalu ketika saya baru seorang hamba Tuhan muda.

Saudara saya sedang bekerja di PWA. Saya tidak tahu apakah setiap orang masih
ingat hal itu atau tidak, setiap orang yang seusia saya. Dan itu adalah sebuah proyek
milik pemerintah, dan saudara saya itu mengerjakan sampai kira-kira 30 mil. Mereka
sedang menggali sebuah danau, sebuah proyek untuk pelestarian alam.

Dan  ada  seorang  anak  muda  yang  bekerja  di  sana  bersama dengannya  yang
berasal dari Indianapolis, kira-kira, oh, kira-kira 30 mil di atas Jeffersonville di mana
saya tinggal, atau tinggal. Dan ada sebuah . . . Dia berkata kepada saudara saya pada
suatu hari; dia katakan, “Doc,” dia berkata, “Saya—saya mau—saya mau menikah kalau
saya sudah punya cukup uang untuk membayar pengkhotbah.” Dia katakan, “Saya
sudah punya cukup uang untuk mendapatkan surat nikah,” tetapi dikatakan, “Saya
belum punya cukup uang untuk membayar pengkhotbah.”

Doc berkata, “Yah, saudara saya adalah seorang pengkhotbah, dan—dan dia—dia
mau menikahkan kamu.” Dia berkata, “Dia tidak pernah menuntut bayaran kepada
orang-orang untuk hal-hal seperti itu.”

Dia berkata, “Maukah kamu menanyakan kepadanya apakah dia mau menikahkan
saya?”

36 Nah, malam itu saudara saya bertanya kepada saya. Dan saya katakan, “Apakah
dia belum pernah menikah sebelumnya, juga salah satu dari keduanya, dan mereka—
apakah  segala  sesuatunya  beres.”  Dia  katakan  .  .  .  Nah,  dia  mau  menanyakan
kepadanya. Dan saya katakan, “Jika itu benar, beritahu dia untuk datang ke mari.”

Jadi ketika hari Sabtu tiba dan anak muda itu datang . . . Merupakan suatu hal
yang indah bagi saya untuk selalu melihat ke belakang tentang hal ini. Saya . . . Sore itu
hujan, dan sebuah mobil Chevrolet tua dengan lampu-lampu depannya terikat dengan
kawat yang diikat menjadi satu dengan kabel, mobil itu berhenti di depan. Hal itu terjadi
beberapa waktu  sesudah saya kehilangan isteri  saya,  dan saya hidup sendiri,  dua
ruangan kecil. Dan—dan Doc ada di sana bersama saya sedang menunggu mereka.

Dan—dan anak muda itu keluar dari mobil, dan bagi saya dia benar-benar tidak
terlihat seperti seorang mempelai laki-laki atau mungkin bagi siapa saja yang melihat,
saya rasa. Baru saja saya dapat—membeli sepasang sepatu baru yang bagus seharga
1,5 dolar, dan dia memakai sepatu yang sudah usang, dan celananya kedodoran. Dan
dia mengenakan salah satu dari jaket-jaket yang terbuat dari bulu binatang yang sudah
usang. Saya rasa beberapa dari anda yang sudah tua tidak ingat lagi soal itu. Jas itu
terlihat baru saja dicuci dengan mesin cuci tanpa dibilas, dan jas itu bergaris-garis, dan
diikat dengan erat seperti ini, dan ketat seperti ini, dan sudutnya naik.

37 Dan seorang wanita kecil keluar pada sisi itu dengan, oh, sebagian darinya baju
wanita yang bercorak kotak-kotak.

Saya tidak tahu.  Saya pernah salah dalam menyebut  barang-barang tersebut.
Gingham,  saya  yakin  disebut  begitu.  Dan  itu  adalah  sebuah  .  .  .  Salah  lagi  saya
mengucapkannya. Saya—saya selalu begitu. Dan saya katakan . . .
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Dia keluar dari mobil itu, dan mereka menaiki anak tangga itu, dan—dan ketika
mereka berjalan masuk, gadis yang malang ini, dia . . . Saya rasa dia hanya, yang dia
punya  untuk  dia  kenakan  adalah  rok  saja.  Dan  dia  hampir-hampir  tidak  memakai
sepatu. Dia menumpang kendaraan orang lain dari Indiana, memiliki sedikit rambut
yang panjang yang tergerai di punggungnya dengan agak dikepang, terlihat muda belia.

Dan saya bertanya kepadanya, “Apakah kamu sudah cukup umur untuk menikah?”

Dia katakan, “Sudah, tuan.” Dan dia berkata, “Saya sudah mendapat ijin tertulis
dari ayah dan ibu saya.” Dia berkata, “Saya harus menunjukkannya ke pengadilan di sini
untuk mendapatkan surat nikah saya.”

Saya katakan, “Baiklah.” Saya berkata, “Saya mau berbicara sedikit kepada kalian
sebelum kita melaksanakan pemberkatan nikah ini.”  Mereka duduk. Anak muda itu
memandang ke sekeliling ruangan. Dia mempunyai potongan rambut yang buruk. Dan
dia terus saja melihat-lihat ruangan itu. Dia tidak mendengarkan saya. Saya katakan,
“Nak, saya ingin supaya kamu mendengarkan apa yang saya katakan.”

Katanya, “Ya, tuan.”

Dan saya berkata, “Apakah kamu mencintai gadis ini?”

Dan dia katakan, “Ya, tuan, saya mencintainya.”

Saya bertanya, “Apakah kamu mencintai pemuda ini?”

“Ya, tuan, saya mencintainya.”

Saya bertanya, “Sekarang, apakah kamu sudah mempunyai sebuah tempat untuk
membawa dia sesudah kalian menikah?”

Dikatakan, “Sudah, tuan.”

Saya katakan, “Baiklah. Sekarang,” saya berkata, “Saya ingin menanyakan sesuatu
kepadamu. Saya tahu bahwa kamu sedang bekerja di PWA.”

Dan dia katakan, “Benar, tuan.” (Upahnya kira-kira 12 dolar seminggu.)

Dan saya katakan, “Apakah kamu pikir kamu bisa menghidupi dia?”

Dia katakan, “Saya akan melakukan sebisa mungkin.”

Dan saya katakan, “Yah, itu bagus.” Dan saya berkata, “Sekarang, bagaimana
andaikata  dia  keluar  dari  .  .  .  Bagaimana  andaikata  dia  kehilangan  pekerjaannya,
saudari? Apa yang akan kamu lakukan, kembali ke rumah mama dan papa?”

Dia katakan, “Tidak, tuan, saya akan tetap bersamanya.”

Dan saya bertanya, “Bagaimana tuan, seandainya kamu memiliki 3 atau 4 anak
dan tidak punya apa-apa untuk memberi makan mereka, dan kamu tidak mempunyai
pekerjaan apapun, apa yang akan kamu lakukan? Memulangkan dia?”

Dia katakan, “Tidak,  tuan, saya akan berjuang terus.  Kami akan mencapainya
bagaimanapun juga.”

Saya merasa terharu. Dan saya melihat bahwa dia benar-benar mencintainya, dan
mereka saling mencintai. Saya menikahkan mereka.

38 Kemudian saya ingin tahu ke mana dia membawanya. Beberapa hari kemudian
saya bertanya kepada saudara saya Doc, “Ke mana mereka?” Katanya, “Pergi ke New
Albany (sebuah kota kecil di bawah kita).”

Dan di sungai itu di mana saya mempunyai sebuah tempat berteduh dari selembar
timah, di mana setiap harinya saya pergi ke sana ketika dulu saya bekerja sebagai
seorang tukang kabel, jadi ketika orang-orang yang lainnya beristirahat, mereka semua
berkumpul  dan membicarakan guyonan-guyonan dan yang lainnya,  saya masuk ke
dalam truk dan pergi ke sungai itu dan berdoa selama waktu itu . . . atau membaca
Alkitab di bawah naungan selembar lempengan timah yang besar tempat yang dulunya
adalah tempat pengumpulan besi-besi. Terdapat sekumpulan gerbong-gerbong barang
tua yang ditaruh di situ.

Dan orang ini sudah pergi ke situ dan memakai salah satu dari gerbong-gerbong
barang itu dan menggergaji sebuah pintu di dalamnya, dan memakai kertas koran dan
pines . . .
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Berapa banyak yang tahu apa itu pines? Kalau begitu tidak ada orang Kentucky di
sini. Anda ambil selembar kertas kardus, taruhlah semacam paku payung pendek, kecil
sebesar ini, dan kemudian tekan itu . . . Itulah pines.

39 Jadi  mereka  tempeli  itu  seluruhnya.  Dan  dia  sudah  berada  di  situ  di  tempat
pengumpulan barang-barang besi, mengambil baginya sebatang besi, dan dijadikan
anak  tangga.  Mereka  datang,  kemudian  mengambil  boks-boks  bekas  dan
menjadikannya sebuah meja. Dan saya berpikir pada suatu hari, “Saya akan pergi ke
sana dan melihat bagaimana keadaan mereka.”

Kira-kira enam bulan sebelum itu, saya menikahkan putri dari E.V. Knight dengan
putra dari E.T. Slider. E.V. Knight adalah salah satu dari orang-orang kaya yang ada di
sungai Ohio. Dan dia menjalankan sebuah pabrik besar, melalui itu membuat rumah-
rumah pabrikan ini [Rumah atau bangunan yang dibuat dari bagian-bagian yang tinggal
dipasang saja—-Ed.] dan sebagainya. Dan—dan Slider, Tuan E. T. Slider adalah seorang
pengusaha pasir dan batu kerikil, anak-anak milyuner. Dan saya sudah menikahkan
mereka.

Dan saya kembali ke sebuah tempat, melatihnya selama kira-kira 2 minggu, dan
kembali masuk ke sebuah kamar kecil dan keduanya berlutut di atas sebuah bantal, dan
semua pertunjukan yang menyenangkan dan segala  sesuatunya yang pernah saya
jalani, harus menjalaninya dengan menikahkan pasangan itu. Dan ketika mereka keluar,
wah, mereka . .  .  Pasangan yang lainnya ini hanya berdiri  di sana di dalam sebuah
kamar tua di mana kita dulu memiliki sebuah dipan kecil dan sebuah tempat tidur lipat,
tetapi kedua pasangan itu dinikahkan melalui pemberkatan nikah yang sama.

40 Dan kemudian suatu hari, saya berpikir bahwa saya mau pergi dan mengunjungi
pasangan yang kaya ini. Mereka tidak perlu bekerja; karena ayah-ayah mereka adalah
milyuner. Mereka sudah membuatkan sebuah rumah yang bagus bagi pasangan itu.
Sesungguhnya, E.V. Knight ini tinggal di atas bukit, tombol-tombol pintu rumahnya
terbuat  dari  emas  14  karat  di  istananya  yang  besar  ini,  jadi  sekarang,  anda  bisa
bayangkan rumah seperti apa yang mereka tinggali. Mereka tidak perlu bekerja. Mereka
sudah punya sebuah mobil Cadillac yang bagus yang diberikan kepada mereka setiap
tahunnya,  yah,  baru  anak-anak.  Dan mereka  sudah memiliki  segala  sesuatu  yang
mereka inginkan. Saya berjalan pada suatu hari . . .

Sekarang, bagaimana saya mengenal mereka, salah seorang dari teman-teman
mereka adalah teman baik saya; kami merupakan sahabat karib. Begitulah bagaimana
saya mengenal ketika mereka ingin supaya saya menikahkan mereka.

41 Jadi saya pergi mengunjungi mereka. Dan saya berada di luar, mobil Ford tua saya
ada di luar, menaiki anak tangga itu. Dan—dan saya naik semakin dekat, dan saya
mendengar mereka. Mereka benar-benar sedang bertengkar. Mereka saling cemburu
satu sama lain. Mereka baru pergi ke sebuah pesta dansa. Si isteri adalah seorang gadis
yang sangat cantik, dan dia adalah salah satu dari semacam ratu-ratu kecantikan ini.
Dia  mendapatkan  banyak  hadiah  di  sana,  dan  memenangkan  beberapa  mobil  dan
barang-barang karena menjadi seorang ratu kecantikan. Dan saya melihat mereka, satu
duduk di pojok sini dan satunya di pojok sana, mempertengkarkan soal seorang pemuda
yang berdansa dengannya atau seorang gadis atau yang seperti itu.

Ketika saya muncul, mereka cepat-cepat berdiri dan saling berpelukan di seberang
lantai itu, tangan mereka berada di atas lantai, berjalan mendekat ke arah pintu itu.
Katanya, “Wah, halo, Saudara Branham. Bagaimana keadaanmu?”

Saya katakan, “Baik. Bagaimana keadaan kalian?”

Dan “Oh,” dia katakan, “Saya—saya . . . Kami sangat gembira, bukankah begitu,
sayang?”

Dan dia katakan, “Benar, sayang.” Paham?

42 Sekarang, lihatlah, anda sedang meletakkan ke atas sesuatu yang tidak riil/nyata.
Nah, anda tidak bisa mendapatkan kehangatan dari sebuah lukisan yang bergambar api.
Seperti beberapa gereja ini yang mencoba untuk melukis Pentakosta dengan sesuatu
yang terjadi 1000 tahun yang lalu atau 2000 tahun lalu. Anda tidak bisa mendapatkan
kehangatan dari sebuah lukisan yang bergambar api. Pentakosta sama riilnya di masa
ini  seperti  yang dulu.  Paham? Benar.  Api  itu  masih  sedang tercurah.  Itu  bukanlah
sebuah lukisan yang bergambar api; itu adalah api yang nyata/riil.
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Jadi  mereka—begitulah keadaan mereka. Paham? Saya—saya tidak mau hidup
seperti itu.

43 “Oh,” saya berpikir, “Kamu tahu di bawah jurang sana dan di sungai itu, di sanalah
pasangan yang satunya itu bergairah.” Saya rasa pada hari Sabtu sore saya pergi ke
sana dan melihat bagaimana keadaan mereka.

Jadi saya, dengan wajah saya yang kotor dan mengenakan pakaian kerja yang juga
kotor,  dan membawa alat-alat  saya.  Saya berpikir  saya akan menyelinap ke dekat
mereka. Dan saya menyelinap seolah-olah saya sedang mengecek penyekat-penyekat
yang retak  oleh  karena  cahaya  atau  yang seperti  itu  dan—ketika  saya  berjalan  di
sepanjang  sisi  kabel  telepon—kabel  listrik  yang  ada  di  sepanjang  sungai  itu.  Dan
Chevrolet tua itu sedang di parkir di depan; kira-kira itu satu tahun kemudian sesudah
saya  menikahkan  mereka,  dan  ada  sebuah  .  .  .  Pintunya  terbuka,  dan  saya  bisa
mendengar mereka sedang berbincang-bincang. Jadi  hal  ini  kedengarannya seperti
munafik,  tetapi  saya  berjalan  cukup  dekat  sehingga  saya  bisa  mendengarkan,
mendengarkan apa yang sedang mereka perbincangkan, berdiri di situ; dan saya hanya
ingin tahu bagi diri saya sendiri.

Saya suka untuk mencari tahu dan memastikan bahwa saya tahu apa yang sedang
saya bicarakan. Begitulah caranya saya lakukan terhadap Firman Allah.  Apakah ini
Kebenaran, atau apakah ini Kebenaran? Apakah Dia akan memelihara FirmanNya, atau
Dia tidak memelihara FirmanNya? Jika Dia tidak memelihara FirmanNya, maka Dia
bukanlah Allah. Paham? Jika Dia memelihara FirmanNya, Dia adalah Allah. Paham?

44 Dan  demikianlah,  saya  ingin  melihat  bagaimana  keadaan  mereka,  dan  saya
menyelinap di samping situ dengan mudah. Saya mendengarkan si suami berkata, “Nah,
sayang, saya ingin sekali mengambil itu buat kamu.”

Isterinya  berkata,  “Yah,  lihatlah,  sayang,”  dia  katakan,  “baju  ini  bagus.”  Dia
katakan, “Wah, ini baju yang bagus.” Suaminya berkata, “Saya menghargai itu, tetapi
kamu lihat . . .”

Saya mendekat sehingga saya dapat melihat ke dalam melalui celah itu di mana
pintu itu sudah didorong terbuka di dalam gerbong besi itu. Dan di situlah dia sedang
duduk di dalamnya, dan isterinya ada di pangkuannya, dan lengannya memeluknya, dan
lengan suaminya merangkulnya. Dan dia mempunyai salah satu dari topi lembut ini
[Yang pinggirnya terkulai  ke bawah—-Ed.]  dan membuat sebuah lubang kecil,  dan
membuatkan lubang di atasnya, dan menyimpan slip gajinya di dalam situ. Dia—dia
sedang meletakkannya di atas meja itu. Dia berkata, “Begitu banyak untuk makan, dan
begitu banyak untuk asuransi, dan begitu banyak untuk mobil,” dan mereka tidak dapat
memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pergi untuk mencari sesuatu, dia sudah melihat
sehelai baju yang tergantung di sebuah jendela; dia sudah melihat-lihatnya selama
beberapa minggu, harganya satu dolar  atau seperti  itu.  Dia ingin membelinya.  Dia
katakan, “Wah, sayang, kamu kelihatan cantik dengan baju itu.” Dan dia berkata . . .

Isterinya berkata, “Tetapi, sayang, saya—saya sudah punya sehelai baju. Saya—
saya tidak begitu membutuhkannya.” Paham? Dan si ratu kecil itu . . .

45 Dan saya mundur dan memandang. Saya bisa melihat menara yang ada di puncak
rumah sana itu, dan saya berdiri di sana dan memandang beberapa saat. Saya berpikir,
“Siapakah orang kaya ini?” Saya berpikir, “Jika . . . Bill Branham, andaikata kamu mau
mengambil  maka tempat  yang mana yang mau kamu tuju?”  Bagi  saya,  saya akan
mengambil, bukan perempuan cantik yang ada di puncak bukit itu, melainkan saya mau
mengambil karakter yang ada di bawah sini yang adalah seorang pengurus rumah yang
sesungguhnya, seorang yang mencintai saya dan tinggal dengan saya, seorang yang
berusaha untuk membuat rumah menjadi baik tanpa memeras anda supaya membelikan
pakaian-pakaian atau perhiasan-perhiasan yang bagus-bagus, seorang yang menyertai
anda—bagian dari diri anda.

46 Apa yang dulu terjadi itu selalu melekat pada diri saya. Yang satu memilih seorang
gadis yang cantik; yang satunya memilih karakter. Nah, hanya itulah cara yang dapat
anda pilih. Pertama mencari karakter, dan kemudian jika anda mencintainya, bagus.

Perhatikan, Allah Adam yang pertama itu tidak mempunyai pilihan apapun untuk
mengambil isteri baginya. Dia tidak punya pilihan. Allah hanya menjadikan baginya satu
orang, dan dia tidak perlu memilihnya. Jadi kita mengetahui bahwa Hawa memimpin
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Adam menjauh dari Firman Allah. Dia tidak perlu berdoa untuk hal tersebut. Adam tidak
seperti anda dan saya. Dia tidak mempunyai pilihan. Dan lagi, dengan begitu, Hawa
menuntunnya keluar dari posisinya yang benar sebagai seorang anak Allah, dan dia
melakukannya  dengan memperlihatkan  kepada  Adam suatu  cara  hidup  yang lebih
modern—sesuatu yang benar-benar tidak seharusnya mereka lakukan, tetapi karakter
Hawa menunjukkan bahwa dia salah; motivasi dan tujuannya benar-benar salah—dan
membujuk Adam dengan penalarannya bahwa terang modern yang baru sudah dia
temukan, yang bertentangan dengan Firman Allah, yang adalah suatu cara yang lebih
baik untuk hidup.

47 Dan berapa banyak wanita di zaman ini, dan sebaliknya, para pria, yang dapat
menarik seorang wanita yang baik menjauh dari Allah, atau menarik seorang pria yang
baik menjauh dari  Allah dengan mencoba memberitahu dia tentang keagamaan ini
(kalian para pemuda Karismatik/Pentakosta) . . . “Keagamaan itu,” mereka berkata,
“Oh, itu model  kuno; itu kolot.  Jangan kamu percaya itu.”  Lebih baik anda berdoa
dengan sangat sungguh-sungguh sebelum anda menikahi gadis itu. Saya tidak peduli
secantik apa dia: sama halnya untuk pria.

Wanita  itu  membujuk  dia  keluar  dari  kehendak  Allah  dan  menyebabkan  dia
melakukan  sesuatu  yang  seharusnya  tidak  dia  lakukan,  dan  dengan  begitu
menyebabkan kematian bagi seluruh umat manusia. Itulah sebabnya Alkitab melarang
wanita untuk mengajar, atau untuk berkhotbah, atau untuk menangani Firman Allah
dalam bentuk apapun.

Saya tahu, saudari, banyak dari antara anda yang mengatakan, “Tuhan memanggil
saya untuk berkhotbah.”

Saya  tidak  mau  berdebat  dengan  anda.  Tetapi  saya  mau  memberitahu  anda;
Firman katakan bahwa anda jangan melakukannya. “Perempuan tidak boleh mengajar
ataupun memegang otoritas apapun, hendaklah ia berdiam diri.”

“Baiklah,” anda berkata, “Tuhan menyuruh saya untuk melakukannya.”

Sedikitpun saya tidak meragukan hal itu. Apakah anda sudah mendengarkan Pesan
saya pada malam lalu tentang Bileam? Bileam sudah mendapatkan keputusan langsung
yang pertama dari Allah, “Jangan melakukannya.” Tetapi dia terus saja bermain-main
sampai akhirnya Allah menyuruh dia untuk pergi melakukannya.

Mungkin Allah mengizinkan anda untuk berkhotbah. Saya tidak katakan Dia tidak
menyuruhnya. Tetapi itu tidak sesuai dengan Firman dan rencanaNya yang asli, sebab
dia harus berada di bawah ketaatan seperti yang juga dikatakan oleh taurat. Sungguh.
Oleh karena itu, seharusnya dia tidak melakukannya.

48 Sekarang,  perhatikan  lagi  bagaimana  mempelai  wanita  secara  jasmani
melambangkan mempelai wanita secara rohaniahnya. Firman mengatakan bahwa dia
dijadikan bagi laki-laki bukan laki-laki bagi dirinya.

Sekarang, saya akan berbicara tentang kenapa begitu,  dalam beberapa menit,
tentang  Mempelai  Kristus,  tetapi  saya  sedang  menunjukkan  kepada  anda  latar
belakangnya.

Perempuan  dijadikan  untuk  laki-laki,  bukan  laki-laki  bagi  perempuan.  Itulah
alasannya di bawah hukum-hukum taurat maka poligami sah. Lihatlah Daud yang duduk
di  sana  bersama dengan  500  orang  isteri.  Dan  Alkitab  katakan  bahwa  dia  adalah
seorang yang berkenan di hati Allah dengan 500 orang isteri, dan Salomo dengan seribu
orang isteri, tetapi tidak satupun dari perempuan-perempuan itu yang bisa memiliki
suami yang lain.
49 Anda dapatkan kaset saya tentang “Pernikahan Dan Perceraian” di puncak gunung
itu  di  daerah Tucson,  beberapa waktu yang lalu,  saya berada di  atas  sana sedang
berdoa tentang hal itu. Mereka bubarkan sekolah itu untuk melihat Tiang Api itu yang
sedang berputar-putar di gunung itu dan menjadi sebuah corong maju mundur, naik
turun. Orang-orang yang di sini mengetahuinya: di sana dan melihatnya. Dan itu . . .
Ketika Dia memberitahu saya kebenaran mengenai  pertanyaan-pertanyaan tentang
pernikahan dan perceraian . . . Jika ada satu pihak yang berpendapat begini, dan yang
satunya berpendapat begitu, maka pasti ada sebuah kebenaran di situ. Dan sesudah
Ketujuh Meterai itu, Dia memperlihatkan apakah kebenaran tentang hal itu.

50 Perhatikan  sekarang,  perempuan tidak  bisa  memiliki  lebih,  selain  satu  suami,
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karena  perempuan  dijadikan  untuk  laki-laki  dan  bukan  laki-laki  dijadikan  untuk
perempuan. Bahwa kelima ratus orang perempuan itu semuanya adalah isteri Daud. Itu
adalah sebuah pralambang—ketika Kristus duduk di takhta pada masa seribu tahun,
MempelaiNya tidak akan terdiri  dari  satu orang, tetapi  akan terdiri  dari  beribu-ribu
orang, Mempelai Wanita, semuanya menjadi satu. Dan Daud mempunyai banyak isteri
sebagai  individu-individu  tetapi  hanya—mereka  semua  adalah  isterinya.  Seperti
keseluruhan tubuh orang-orang percaya yang adalah Mempelai Kristus. Karena itu dia,
perempuan; Dia adalah laki-laki. Sekarang, kita dijadikan untuk Kristus; Kristus tidak
dijadikan untuk kita.

Itulah yang kita coba lakukan pada masa ini di dalam buku-buku teks kita, adalah
mencoba untuk menjadikan Firman, yang adalah Kristus, disesuaikan dengan diri kita,
dan bukannya kita yang berusaha untuk membuat diri kita sesuai dengan Firman. Itulah
perbedaannya.

51 Ketika seorang pria memilih seorang gadis tertentu dari sebuah keluarga, dia tidak
boleh bersandar pada kecantikan, sebab kecantikan menipu, dan kecantikan, kecantikan
dunia modern adalah berasal dari iblis.

Oh, saya mendengar seseorang mengatakan, “Hati-hati di sini, pengkhotbah.”

Saya katakan bahwa hal-hal ini yang ada di bumi ini yang disebut cantik adalah
mutlak berasal dari iblis. Saya akan membuktikannya kepada anda. Kemudian di dalam
terang dari pernyataan ini, mari selidikilah Firman Allah yang kudus ini untuk melihat
apakah pernyataan itu benar atau tidak. Dan beberapa dari antara anda, para wanita,
yang ingin menjadi sangat cantik, lihatlah darimana itu berasal.  Pada mulanya kita
mendapati bahwa Setan begitu cantik hingga dia menyesatkan para malaikat, dan dia
adalah malaikat yang paling cantik dari semua malaikat. Memperlihatkan bahwa itu ada
di dalam diri si iblis. Amsal mengatakan, “Kecantikan adalah sia-sia.” Itu benar. Dosa
adalah keindahan. Tentu saja itu benar; itu memikat.

52 Saya ingin bertanya kepada anda dan mengatakan sesuatu di sini kepada anda,
dan saya ingin supaya anda memperhatikan sejenak. Dari semua spesies yang ada di
dunia ini (burung-burung, binatang-binatang), kita mendapati bahwa pada kehidupan
binatang, semuanya, di samping manusia, maka yang jantan adalah yang cantik dan
bukan yang betina. Kenapa begitu? Lihatlah pada—lihatlah rusa—rusa jantan besar yang
cantik  itu  dengan  tanduk-tanduknya  dan  si  kecil  rusa  betina  yang  tak  bertanduk.
Lihatlah ayam betina, ayam betina yang berbintik-bintik dan lihatlah keindahan bulu-
bulu si ayam jantan. Lihatlah pada burung jantan dan burung betina. Lihatlah pada itik
jantan dan betinanya. Paham? Dan tidak ada satu spesies pun di dunia, yang dijadikan,
yang bisa menyesatkan dan membungkuk serendah perempuan.

Sekarang, saudari, jangan beranjak dan pergi. Tunggu saja sampai kita mendengar
akhir dari ini. Paham? Paham?

Tidak ada satu pun, tidak satu betina pun, selain seorang perempuan yang bisa
berbuat  yang  tidak  bermoral.  Anda  menyebut  seekor  anjing  adalah  pelacur;  anda
menyebut seekor babi  jantan sebagai  betina;  tetapi  secara moral  mereka itu lebih
bermoral daripada separuh bintang-bintang film yang ada di sini ini. Mereka tidak dapat
menjadi apapun yang lain selain bermoral.

53 Dan wanita adalah seorang yang diubah bagi penyesatan itu. Itu benar. Lihat ke
manakah kecantikan itu membawanya? Nah, itulah kenapa di zaman ini kita mendapati
para wanita menuju kepada peningkatan kecantikan. Anda ambil contoh Pearl Bryan.
Apakah  anda  pernah  melihat  fotonya,  yang  dulu  diperkirakan  akan  menjadi
kecantikannya Amerika yang hebat itu? Tidak ada seorang anak sekolah yang lepas dari
sekolah  manapun yang tidak  lebih  cantik  dari  dia  sekarang ini.  Apakah anda tahu
memang begitulah semestinya jalannya? Sudahkah anda tahu yang Alkitab katakan
bahwa begitulah caranya itu akan terjadi?

Apakah anda tahu bahwa kejatuhan pada mulanya datang oleh para wanita? Dan
kejatuhan  .  .  .  Akhir  zaman  akan  berakhir  dengan  cara  yang  sama,  para  wanita
memegang otoritas dan memerintah atas laki-laki, dan seterusnya. Apakah anda tahu
bahwa Alkitab mengatakan hal itu? Anda tahu zamannya di mana para wanita memakai
pakaian-pakaian  pria  dan  potongan  rambutnya  yang  pendek,  semuanya  itu
bertentangan dengan Firman Allah dan . . . Anda tahu wanita melambangkan gereja?
Ketika anda melihat apa yang dilakukan oleh wanita, maka anda akan melihat apa yang
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dilakukan oleh  gereja.  Itu  tepat  sekali.  Nah,  sekarang,  itu  adalah  sama persisnya
sebagaimana Firman Allah adalah benar.

54 Tidak ada betina manapun yang dijadikan yang dapat berbuat serendah seperti
yang  dapat  dilakukan  oleh  seorang  perempuan.  Namun  begitu,  melalui  itu,  yang
dijadikan suatu . . .

Perempuan tidak berada di dalam penciptaan yang mula-mula. Semua betina yang
lainnya ada di dalam penciptaan yang mula-mula: burung, jantan dan betina; binatang-
binatang, jantan dan betina. Tetapi dalam kehidupan manusia, Allah hanya menjadikan
seorang laki-laki. Dan Dia mengambil dari dia. Dan seorang perempuan adalah sebuah
produk samping dari seorang laki-laki, karena Allah tidak pernah memulai hal yang
seperti  itu.  Selidikilah Kitab-kitab Suci.  Itu benar.  Allah .  .  .  Tidak, tuan. Di  dalam
penciptaan yang mula-mula perempuan ditempatkan di sana.

Tetapi  jika  dia  dapat  menjaga  dirinya  dengan  baik,  sungguh  besar  upah  dia
daripada laki-laki. Perempuan ditempatkan di atas sebidang tanah pengujian. Melalui dia
kematian datang. Dia bersalah atas semua kematian. Tetapi kemudian Allah berpaling
dan memakai  seorang untuk mendatangkan kembali  Kehidupan itu: mendatangkan
AnakNya melalui perempuan itu, seorang yang taat. Tetapi seorang yang buruk adalah
yang paling buruk yang pernah ada. Tidak ada apapun yang dapat menjadi serendah itu.
55 Kain, anaknya Setan, mengira bahwa Allah menerima keindahan. Dia melakukan
itu pada masa ini. Kain adalah anak Setan. “Baiklah, sekarang . . .” anda katakan. Kita
tidak akan masuk kepada hal itu secara rinci, tetapi menjawabnya saja untuk anda.
Alkitab  mengatakan bahwa dia  berasal  dari  si  jahat;  jadi  itu  sudah menjawabnya.
Baiklah.  Nah, dia adalah anak Setan, dan dia berpikir  bahwa dengan membawa ke
mezbah dan menjadikannya sangat indah untuk penyembahan, maka itulah yang akan
dihormati Allah.

Mereka berpikir  hal  yang sama pada masa ini.  Tentu saja,  sungguh .  .  .  “Kita
bangun sebuah gedung yang megah; kita akan mempunyai sebuah denominasi yang
besar;  kita  akan  membangun  gedung  yang  paling  besar  dan  orang-orang  yang
berpakaian paling bagus, para pendeta yang paling berpendidikan.” Kadang-kadang
Allah berada beribu-ribu mil jauhnya dari hal itu. Itu benar. Namun, itulah gereja.

56 Jadi,  seandainya benar  bahwa Allah  menaruh hormat  terhadap penyembahan,
kesungguhan, pengorbanan, maka Kain pasti sama baiknya seperti Habel. Tetapi hanya
melalui pewahyuan sehingga dia mengerti bahwa bukan apel yang dimakan oleh orang
tuanya.

Saya  akan  mengatakan  sesuatu  di  sini  yang  kedengarannya  tidak  enak  bagi
seorang hamba Tuhan, tetapi bagaimanapun juga saya akan mengatakannya. Saya
mendengar  orang-orang yang lain  ini  mengatakan tentang hal-hal  ini,  jadi  saya—
mengatakan sedikit guyon. Nah, saya tidak bermaksud begitu. Saya katakan yang ini
lebih dulu: Jika makan apel telah menyebabkan para wanita menyadari bahwa dirinya
telanjang, maka lebih baik kita menghindari untuk makan apel lagi. Itu benar. Maafkan
saya karena mengatakan itu. Tetapi biarlah itu akan merubah . . . Saya mendapati anda
sudah begitu terpaku di sini dan membicarakan tentang wanita dan yang lainnya; saya—
saya ingin supaya anda rileks sejenak untuk apa yang akan disampaikan berikutnya.
Sekarang, perhatikan, anda—itu bukan apel. Kita tahu itu.

57 Pada hari-hari  terakhir  ini  gereja  dengan pencapaiannya sudah seperti  semua
pencapaian-pencapaian  yang  lainnya  yang  adalah  buatan  manusia;  ia  menjadi
berpikiran ilmiah. Mereka sedang mencoba untuk membuat sebuah gereja yang ilmiah
dengan gambar-gambar yang menarik dan menara-menara yang besar. Dan ini sudah
terlalu buruk di mana Karismatik/Pentakosta sudah masuk kepada cara hidup yang lama
yang sulit untuk diubah. Lebih baik anda keluar dengan membawa tamborin pergi ke
sudut sana dan Roh Allah di dekat anda . . . ? . . . Tetapi anda sedang mencoba untuk
menyamakan diri anda dengan mereka yang lainnya, karena anda didenominasikan.
Itulah yang dulu terjadi. Paham? Gereja-gereja sedang berusaha untuk menjadi begitu
ilmiah.

Dan  ingat,  ketika  manusia  mencapai  kemajuan  dengan  ilmu  pengetahuan,  ia
sedang membunuh dirinya setiap harinya. Ketika dia menemukan serbuk mesiu, lihatlah
apa yang dikerjakannya. Ketika dia menemukan mobil,  itu membunuh lebih banyak
daripada yang dilakukan oleh serbuk mesiu. Sekarang, dirinya sudah mendapatkan bom
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hidrogen. Heran apa yang akan dia lakukan dengan itu? Benar.

58 Dan demikian juga gereja. Sebagaimana ia berusaha untuk mencapai kemajuan
melalui  ilmu  pengetahuan,  melalui  rencana-rencana  buatan  manusia,  itu  sedang
membawa anda menjauh dari Allah dan masuk ke dalam kematian lebih daripada yang
pernah terjadi pada awal mulanya. Itu benar. Jangan memilih gereja untuk diri anda
dengan cara yang sama kalau anda memilih isteri anda. Paham? Apa yang dilakukan
oleh ilmu pengetahuan bagi dia adalah suatu yang mengagumkan, tetapi lebih baik anda
menjauh dari gereja yang mendasarkan pada hal itu. Dia membuat cat-cat rias wajah,
bedak-bedak, dan lain sebagainya. Pilihlah karakter FirmanNya.

Sekarang, mari kita bandingkan mempelai wanita yang alami/natural pada masa ini
dengan yang disebut gereja mempelai  wanita di  zaman ini.  Bandingkanlah seorang
wanita yang hendak menikah di masa ini.

Sekarang, lihat saja apa yang sudah dilakukan oleh sains kepadanya. Pertama
kalinya wanita itu tampil dengan rambutnya yang dipangkas, dengan salah satu dari
gaya rambut Jacqueline Kennedy (Paham?), atau yang seperti itu. Dan anda tahu apa
yang Alkitab katakan? Alkitab sebenarnya memberikan kepada seorang pria, jika dia
mau, hak untuk menceraikannya dalam suatu perceraian jika isteri melakukan hal itu.
Dia adalah seorang wanita yang memalukan yang mau memotong rambutnya. Alkitab
mengatakan demikian. Itu benar. Tidakkah anda tahu itu, huh? Oh, yah, saya sudah
terlalu banyak mengkhotbahkan kepada anda di California bagi yang tidak mengetahui
hal itu. Itu benar. Tidak. Apakah bagusnya itu bagi saya? Toh mereka melakukannya.
Anda tidak bisa mengambil babi dan mengubahnya—dan menjadikannya seekor anak
domba. Perhatikan.

59 Anda akan membenci  saya  sesudah ini,  tetapi  anda  akan tahu kebenaran  itu.
Paham?

Perhatikan. Mari membandingkannya. Di sinilah dia tampil dengan segala macam
cat rias wajah, sesuatu yang seharusnya tidak dia lakukan, seorang mempelai wanita
modern. Cucilah wajahnya dan anda akan lari dari dia, mungkin: membuat anda takut
setengah mati, buanglah semua barang-barang itu dari dirinya. Dan demikianlah gereja
itu dengan cat depannya yang hebat, sebuah teologia Max Factor yang lengkap [Merek
Kosmetika—Ed.]  Keduanya  memiliki  suatu  kecantikan  yang  palsu  pada  wajahnya:
kecantikan buatan manusia, dan bukan kecantikan buatan Allah, tidak memiliki karakter
yang baik pada keduanya.

Perhatikan,  sama  seperti  Setan,  cukup  untuk  menyesatkan.  Bandingkanlah
mempelai wanita modern ini dengan dia: memakai celana pendek, memakai cat rias,
memotong rambutnya, memakai pakaian-pakaian yang terlihat seperti pakaian laki-laki,
dan mendengarkan seorang gembala yang mengatakan kepadanya bahwa itu tidak apa-
apa. Dia adalah seorang penyesat. Dia akan menderita karena hal tersebut di wilayah-
wilayah yang ada di sana nanti. Itu benar. Melakukan hal itu untuk menyesatkan, untuk
membuat dia menjadi sesuatu yang bukan dirinya.

60 Begitulah caranya gereja melakukan: memperoleh gelar-gelar DD., Ph.D., LL.D.
yang  hebat  sehingga  anda  dapat  berkata,  “Gembala  kami  ini,  itu,  dan  itu.”  Yang
mungkin malah tidak tahu apa-apa tentang Allah yang adalah seorang kafir. Itu benar.
Pengalaman seminari teologia saja yang ada di situ, dan tidak tahu apa-apa tentang
Allah.

Gereja  modern dan cat  rias  teologia  mereka,  yang memiliki  semua wanitanya
dengan  kemuliaan  mereka  yang  dicukur  oleh  seorang  Ricky  yang  menambahkan
gembala yang mereka dapatkan, seperti seorang Izebel jikalau memang ada seorang
yang seperti itu: berambut pendek, celana pendek, rias wajah, dan semuanya didandani
dengan selera teologia. Begitulah caranya gereja berdiri.  Itu benar. Tetapi karakter
rohaninya jauh dari karakter seorang pengurus rumah tangga di mana Yesus Kristus
akan datang untuk menerima yang seperti itu.

61 Jika ada seorang Kristen yang mau menikahi seorang wanita yang seperti itu, itu
menunjukkan bahwa dia sudah jatuh dari kasih karunia. Selera yang dari Allah dan
seleranya akan sebuah rumah tangga (bagaimana seharusnya rumah tangga itu) sudah
jauh ketika dia memilih seorang wanita yang seperti itu. Tidak, tuan, wanita seperti itu
sungguh tidak akan cocok dengan selera seorang Kristen. Karakter rohaninya adalah
yang paling mundur: mati di dalam kecantikan denominasi dan keinginan dunia.
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Tepat begitulah di  mana gereja berdiri  pada masa ini.  Telah menjual  karakter
Firman yang diberikan baginya kepada Setan demi keagamaan ilmiah buatan manusia,
sedangkan dia memiliki hak sebagai gereja Allah untuk tinggal dengan Firman Allah, dan
memiliki  Roh Kudus yang bekerja  di  antara  mereka,  melekatkan tubuh itu  dengan
Firman dan kasih Allah. Sebagai gantinya, dia malah menjual hak kesulungannya seperti
Esau dan menerima sebuah denominasi yang memperbolehkan dia melakukan apapun
yang dia mau (Itu benar.), hanya untuk menjadi terkenal seperti yang pernah dilakukan
oleh ibunya di Nicea Roma. Firman Allah!

Oh, betapa hal itu sudah masuk ke dalam dunia Karismatik/Pentakosta kita. Itu
terlalu buruk, tetapi itu dilakukannya.

62 Perhatikan sebentar, seorang biarawati di sebuah gereja Katholik. Wanita itu akan
menjadi seorang biarawati,  dan melepaskan selubung yang terakhir itu, dia mutlak
sudah menjualnya kepada gereja itu. Jiwa, tubuh, dan rohnya menjadi milik gereja itu.
Dia tidak memiliki pikiran atas dirinya sendiri. Dia tidak bisa memiliki itu ketika dia
melepaskan selubung yang terakhir itu. Dia tidak lagi memiliki pikirannya sendiri; tidak
memiliki kehendaknya lagi. Lihatlah di sini bahwa Setan membuat tiruan-tiruannya itu
seperti yang aslinya.

Gereja Kristus yang sejati, Mempelai Wanita, dijual kepadaNya dan Firman yang
dijanjikanNya, hingga pikiran itu juga yang ada di dalam Kristus ada di dalam diri anda.
Sungguh berbeda sekali.

Dan kita mendapati pada masa ini bahwa gereja modern, gereja modern duniawi,
gereja modern duniawi dan juga gereja rohani itu keduanya dibuahi untuk melahirkan
anak-anak.

Salah satu dari mereka, sebuah kelahiran denominasi akan melahirkan—pada hari-
hari terakhir di Dewan Gereja-gereja Sedunia, yang akan melahirkan bagi dunia, antikris
melalui sebuah denominasi. Itu adalah tepat benar. Saya mungkin tidak hidup lagi untuk
melihatnya. Saya percaya itu akan ada. Tetapi kalian orang-orang muda ingatlah bahwa
kalian sudah mendengar seorang hamba Tuhan mengatakan hal itu, bahwa itu pada
akhirnya akan berakhir yaitu tanda Binatang itu. Ketika ia membentuk Dewan Gereja-
gereja Sedunia, dan ia akan melahirkan anaknya yaitu antikris.

63 Dan yang satunya dibuahi oleh Firman Allah dan akan melahirkan Tubuh itu, Tubuh
Yesus Kristus yang lengkap, yang adalah Mempelai Wanita. Tubuh Yesus Kristus belum
lengkap. Berapa banyak yang tahu itu? Seorang pria dan seorang wanita adalah satu.
Dan Kristus adalah satu Tubuh, Firman. Mempelai Wanita pasti akan menjadi bagian dari
tubuh itu, dan dua menjadi satu tubuh lagi, seperti Adam pada mulanya. Suami dan
isterinya  adalah  satu.  Sekarang,  Dia,  Mempelai  Wanita  yang  sejati,  menjual  diri
sepenuhnya kepada Dia sehingga Mempelai Wanita tidak memakai pikiranNya sendiri.
PikiranNya, tentu saja, adalah kehendakNya, dan kehendakNya adalah FirmanNya.

64 Sekarang, lihatlah yang disebut mempelai wanita itu yang dipilih oleh laki-laki, dan
bandingkanlah yang rohani dan yang natural itu di zaman ini: seorang Izebel modern
yang dipesona oleh Ahabnya,  kecantikan Max Factor  dan lain  sebagainya.  Lihatlah
gereja itu, sama saja, seorang pelacur Firman Allah yang hidup: denominasi-denominasi
yang besar, gedung-gedung yang besar, uang banyak, gaji besar, semua dijual. Para
pria  yang  berdiri  di  mimbar  itu  mendukung  bahwa  hal  itu  tidak  apa-apa  dan
membiarkan mereka hidup dengannya. Benar-benar menyesatkan, itu saja. Sungguh
zaman  gereja  Laodikia  yang  buta,  persis  cocok  apa  yang  dikatakan  Alkitab  akan
demikian. Berkata, “Aku kaya; aku duduk sebagai seorang ratu; aku tidak butuh apa-
apa; dan tidak tahu bahwa engkau malang, melarat, buta, miskin, dan telanjang, dan
tidak mengetahuinya.” Andaikata itu bukan DEMIKIANLAH FIRMAN TUHAN di Wahyu 3,
saya  tidak  pernah  membacanya.  Begitulah  keadaan  dia  dan  tidak  mengetahuinya.
Renungkan itu.
65 Jika anda mau memberitahu seorang laki-laki atau seorang wanita yang di jalanan
yang  dalam  keadaan  telanjang  bulat,  dan  memberitahu  mereka  bahwa  mereka
telanjang,  mereka pasti  berkata,  “Uruslah  urusanmu sendiri,”  wah,  ada kecacatan
mental di situ; ada sesuatu yang tidak beres dengan pikiran mereka.

Dan  ketika  anda  bisa  membaca  Firman  Allah  bagaimana  orang-orang  itu
seharusnya bertindak, dan baptisan Roh Kudus yang kita miliki pada saat ini, dan orang-
orang . . . Wah, mereka akan memandang anda sepertinya anda adalah orang yang gila.
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Anda beritahu mereka bahwa anda—bahwa mereka harus dilahirkan kembali; bahwa
mereka harus percaya kepada Alkitab.

66 Mereka  berkata,  “Itu  adalah  sebuah  dongeng  orang-orang  Yahudi  pada  masa
lampau.  Gereja  kami  mempunyai  cara  ini.”  Malang,  melarat,  buta,  telanjang,  dan
bahkan tidak mengetahuinya. Sungguh suatu . . . Dan Alkitab berkata bahwa—begitulah
keadaan di mana mereka akan masuk ke dalamnya.

Bagaimana mungkin seorang nabi yang benar pernah meluputkannya?

Saya tidak tahu. Hanyut masuk ke dalam semua gereja-gereja kita di mana-mana.
Lihat saja itu. Benar-benar berada di dalam sebuah kecenderungan yang modern. Si
sundal besar dan putri-putrinya di Wahyu 17 memberikan doktrin teologianya yang
bertentangan dengan Firman Allah kepada orang-orang yang miskin, buta, orang-orang
yang malang itu. Dan mereka mendapati di dalam diri dia jiwa-jiwa para budak dan para
pria dan para wanitanya di mana-mana. Sebagai ganti memikat orang-orang . . .

Kristus membuktikan kebenaran FirmanNya yang memikat orang-orang. Dia tidak
memikat orang-orang dari  gereja-gereja yang terpikat oleh denominasi-denominasi
besar, dan pekerjaan-pekerjaan yang hebat, dan perbuatan-perbuatan yang hebat, dan
hal-hal yang fantasi, tetapi Firman Allah memikat Mempelai Kristus.

67 Sekarang, perhatikan, adalah menarik untuk memperhatikan bagaimana gereja itu
yang berusaha untuk menarik perhatian orang-orang dengan jubah-jubah yang bagus,
dan pakaian-pakaian paduan suara, dan para wanita yang berambut pendek, dan cat-cat
rias wajah, dan mereka pikir mereka dapat menyanyi seperti seorang malaikat, berdusta
seperti  seorang  iblis,  keluyuran  sepanjang  malam  ke  sebuah  pesta  dansa  dan
menyangka bahwa tidak apa-apa dengan berbuat begitu. Dan itulah yang mereka pikir
tidak apa-apa. Itulah keindahan. Tetapi anda lihat, itulah buatan yang palsu. Itu bukan
Firman Allah.

68 Sedangkan Mempelai Wanita yang sejati menarik perhatian Allah dengan menuruti
FirmanNya. Sekarang, perhatikan. Sekarang mari kita memperhatikan Kristus.

Anda berkata, “Nah, sekarang tunggu sebentar,” bagaimana dengan keindahan ini
yang sedang anda bicarakan?

Alkitab  katakan  di  Yesaya  53:2  bahwa  ketika  dulu  Yesus  datang  tidak  ada
keindahan  padaNya  sehingga  kita  menginginiNya.  Apakah  itu  benar?  Tidak  ada
kecantikan. Andaikata Dia dulu datang dengan kecantikan duniawi seperti Setan pada
zaman ini, maka orang-orang akan mengerumuni Dia dan menerima Dia seperti cara
mereka  menerima  gereja  di  masa  ini.  Mereka  pasti  mau  percaya  kepadaNya  dan
menerima Dia seperti yang mereka lakukan kepada Setan di zaman ini. Tentu mereka
mau. Tetapi Dia tidak datang dengan suatu kecantikan yang semacam itu, tetapi Dia
selalu datang di dalam keindahan karakter. Ada . . . Kristus bukanlah seorang yang
cantik, hebat, kuat, Laki-laki yang gagah. Allah tidak memilih yang seperti itu.

69 Saya teringat suatu kali seorang nabi pergi untuk menjemput seorang raja, untuk
menjadikan seorang raja yang berasal dari anak-anak Isai untuk menggantikan tempat
raja yang lain: Saul. Dan demikianlah Isai membawa dia keluar, dia adalah seorang
yang gagah, besar, anak yang baik dan berkata, “Mahkota itu akan terlihat cocok berada
di kepalanya.”

Nabi itu pergi untuk mencurahkan minyak ke atas dia; dia berkata, “Allah menolak
dia.” Dan Dia menolak setiap mereka hingga dia sampai kepada seorang yang bungkuk,
wajahnya kemerah-merahan, dan dia mencurahkan minyak ke atasnya, dan dia berkata,
“Allah  memilih  dia.”  Nah,  kita  memilih  melalui  pandangan.  Allah  memilih  melalui
karakter.

Karakter, tidak pernah ada Karakter seperti Yesus Kristus. Itu hidup di dalam Dia,
bermanifestasi di dalam. Kita tahu itu benar. Bukanlah keindahan Dia secara duniawi
yang memikat Mempelai WanitaNya; itu adalah karakterNya, karakter gereja yang dicari
Yesus; bukan apakah itu gedung-gedung yang besar; apakah itu denominasi-denominasi
yang besar; apakah itu keanggotaan yang besar. Dia berjanji untuk bertemu dengan
dua atau tiga orang yang berkumpul bersama-sama. Sungguh. Itulah tempat orang
percaya yang sejati mengistirahatkan pengharapannya, yaitu pada Firman Allah yang
dibuktikan benar di dalam Kebenaran, benar itu. Memilih melalui FirmanNya. Bukan
sebuah kelompok duniawi yang bagus, mereka benci hal itu.
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Tidak heran ia diceraikan dari Dia, karena ia sudah melewatkan pewahyuanNya,
dan ia tidak memilikinya. Allah tidak mempedulikannya, cara dia bertindak dan berbuat,
dan seberapa banyak keindahan duniawi yang ia miliki.

70 Dia sedang mencari karakter dia, karakter Kristus. Sekarang, tunggu sebentar;
begitulah. Dia memilih seorang Mempelai Wanita untuk memantulkan karakterNya, di
mana gereja-gereja modern di zaman ini tentunya sudah melewatkan programNya—
programNya ini sejauh satu juta mil, karena mereka menyangkal ini adalah Kebenaran.
Jadi  bagaimana itu  mungkin? Sekarang,  Dia  sedang menantikan harinya Mempelai
Wanita itu untuk terbentuk (Ibrani 13:8) persis sama seperti yang dulu—seperti Dia
yang dulu. Itu sudah pasti dagingNya sama, tulang yang sama, Roh yang sama, segala
sesuatunya  sama,  persis  cocok  terbentuk  dan  kemudian  keduanya  menjadi  satu.
Sebelum gereja menjadi seperti itu, keduanya bukan satu. Karakter Dia, Firman bagi
zaman ini, harus terbentuk . . . Mempelai Wanita harus dibentuk seperti Dia.

71 Sekarang,  dalam menutup  saya  ingin  mengatakan  alasan  kenapa  saya  sudah
mengatakan hal-hal ini, dan saya akan—saya akan mengakhiri. Pada malam tempo hari
kira-kira pukul 3 pagi, saya terbangun.

Saya ajukan kepada siapapun di antara anda untuk menjawab hal ini: Pernahkah
saya memberitahukan apapun kepada anda di dalam Nama Tuhan, tetapi apakah itu
benar? Itu selalu benar. Sungguh mati; Allah tahu itu benar. Tidak satupun di mana saja
di  seluruh  dunia,  dari  ribuan  hal  yang  sudah  diberitahukan,  bahwa  Dia  pernah
melewatkan satu kata saja daripadanya. Selalu digenapkan dengan sempurna.

Bahkan ketika saya berada di Phoenix tempo hari (atau kira-kira setahun yang lalu
itu terjadinya) dan memberitahukan tentang hal itu kepada anda pada Pesan “Apakah
Ini Waktunya, Tuan-tuan,” dan memberitahu anda tentang ketujuh Malaikat yang akan
menemui saya di sana, dan itu akan merupakan pembukaan Meterai-meterai ini dan apa
. . . Dan majalah “Life” telah memuat tulisan tentang itu, lidah api yang besar ini naik ke
angkasa setinggi 30 mil, membentang seluas 27 mil, dan mereka mengatakan bahwa
mereka tidak dapat memahami apakah itu, tidak mengetahuinya. Dan orang-orang yang
duduk di  sini  di  gedung ini  pada malam ini  sedang berdiri  di  sana berada bersama
dengan saya ketika hal  ini  terjadi,  persis  cocok dengan apa yang sudah dikatakan
sebelumnya. Dia memberitahu saya mengenai hal-hal yang akan digenapi, dan itu telah
terjadi  dengan tepat;  bagaimana tiap-tiap Meterai  itu  dibuka dan memberitahukan
misteri-misteri yang sudah tersembunyi di sepanjang zaman-zaman para reformator dan
seterusnya, sempurna sekali.
72 Bagaimana saya sedang berdiri di atas puncak bukit itu, orang-orang itu, tiga atau
empat orang dari antara mereka hadir di sini pada saat ini; ya, lebih dari itu. Naik ke
bukit itu, Roh Kudus berkata, “Pungutlah batu itu.” (Kami sedang berburu.) Dia berkata,
“Lemparkanlah batu itu ke udara, dan katakan, ”DEMIKIANLAH FIRMAN TUHAN.“ Saya
melakukannya. Turunnya datanglah angin puyuh kecil. Saya katakan, ”Dalam waktu 24
jam, kalian akan melihat tangan Allah.“ Orang-orang itu yang hadir di sini pada saat ini.

Hari  berikutnya kira-kira  pukul  10,  berdiri  di  sana,  saya katakan,  “Bersiaplah;
berlindunglah di bawah mobil sana” (seorang veteran); saya katakan, “sesuatu akan
siap terjadi.” Saat itu langit cerah, tepat berada di atas sebuah ngarai yang besar; dan
turunlah suatu pusingan lidah api dari langit dengan suara yang sekencang-kencangnya,
memukul dinding-dinding seperti  itu.  Saya sedang berdiri  tepat di  bawahnya. Saya
lepaskan saja topi saya, memegang kepala saya, dan itu datang kira-kira tiga atau
empat kaki di atas saya, dan membuat sebuah goresan yang cukup dalam di sekitar
dinding itu,  dan meledak,  dan naik  kembali  ke udara,  dan berputar  lagi  dan turun
sebanyak 3 kali, bahkan memotong puncak dari semak-semak meskit itu sepanjang 200
yard. Dengarkah orang-orang itu berkata, “Amin”? Mereka berada di sana ketika itu
terjadi. Paham? Dan itu membuat tiga ledakan.

73 Ketika mereka keluar dari bawah mobil, dan dari tempat lainnya, dan kembali lagi,
bertanya,  “Seandainya  itu  menerpa  anda,  sudah  tidak  akan  ada  lagi  tanah  yang
berminyak.”

Saya katakan,  “Itu—Itu adalah Dia.  Dia sedang berbicara kepada saya.”  Allah
berbicara melalui angin puyuh. Paham? Dan itu adalah Tiang Api yang sama yang anda
lihat di foto-foto yang tergantung di sana.

Dan ketika itu pergi, mereka bertanya, “Apakah itu?”
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Saya katakan, “Penghakiman akan melanda Pantai Barat.”

Hari  kedua sejak hari  itu,  Alaska sepertinya sudah tenggelam. Nah,  itu  sekali
memukul di sana, ledakan yang pertama.

Di  mana,  anda  harus  melakukan  sesuatu  untuk  menyimbolkannya.  Seperti
seseorang yang menaruh garam ke sebuah kendi air, dan melemparkannya ke air, dan
berkata, “DEMIKIANLAH FIRMAN TUHAN, biarlah itu menjadi air yang manis.” Dan yang
lainnya, Yesus mengambil air, dan memasukkannya ke dalam sebuah buyung, dan—dan
menjadikan anggur dari air tersebut.

Anda  harus  mempunyai  sesuatu  untuk  menyimbolkannya.  Dan  begitulah
bagaimana batu itu yang dilemparkan ke udara dan kemudian turun; hal itu memulai
datangnya angin puyuh kecil. Dalam waktu 24 jam itu mengguncangkan gunung itu
hingga itu memotong punggung bukit yang di sekitarnya.

74 Pendeta Tuan Blair, sedang duduk di sini memandang tepat ke arah saya saat ini,
dia berada di atas sana pada waktu itu dan memungut beberapa serpihan batu-batu itu
dan lainnya. Inilah Terry Sothmann dan mereka yang sedang berdiri di sini, dan Billy
Paul dan saudara, seorang . . . Banyak dari mereka ini yang sedang duduk di sini yang
berada di sana melihat itu terjadi ketika itu merobeknya.

Itu bukanlah cerita khayal; itu adalah benar. Itu bukan yang dulu pernah terjadi di
zaman-zaman Alkitab; itu adalah saat ini. Paham? Allah yang sama yang senantiasa
memperlihatkan kepada saya hal-hal ini, dan hal-hal itu sudah terjadi dengan sangat
tepat, tidak pernah sekalipun hal-hal itu gagal; nah, saya sedang memuji tentang Dia.

75 Beberapa minggu yang lalu saya berada di  dalam suatu penglihatan, dan saya
sedang berdiri di atas suatu tempat yang tinggi, dan saya melihat pratayang tentang
gereja. Dan saya memperhatikan datang dari . . . Saya sedang berdiri  dengan cara
seperti ini, menghadap ke barat, dan datang di jalan ini adalah sekumpulan wanita yang
manis, berpakaian sangat bagus, rambut panjang yang indah tergerai di punggung, baju
yang berlengan, dan rok panjang yang rapi, dan mereka semua berada dalam sebuah
barisan yang serasi,  seperti  “Barisan prajurit  Kristen yang sedang maju berperang,
dengan salib Yesus berjalan di depan.” Dan ketika mereka lewat, saya berdiri, dan ada
sesuatu  di  situ,  suatu  Roh  yang  adalah  Allah,  dan  Dia  berkata,  “Itulah  Mempelai
Wanita.” Dan saya memandang dan hati saya bergembira. Dan dia pergi melewati jalan
ini, dan melintas di belakang saya.

Beberapa waktu kemudian ketika Mempelai Wanita datang lewat jalan ini lagi, Ia
berkata, “Sekarang, gereja modern akan tampil dalam pratayang ini.” Dan di sinilah
gereja Asia tampil. Saya tidak pernah melihat suatu kumpulan yang najis seperti itu.

Tampillah  di  sini  gereja-gereja  lainnya  dari  berbagai  bangsa.  Mereka  terlihat
mengerikan.

76 Dan saya—saya sampaikan ini karena saya terikat tugas untuk memberitahukan
Kebenaran di hadapan Allah. Dan ketika Dia berkata, “Sekarang inilah saatnya gereja
Amerika dipratayangkan,” andaikata saya pernah melihat sekumpulan iblis-iblis, maka
itulah mereka. Para wanita mereka membuka baju dan telanjang dengan sebuah benda
yang terlihat berwarna abu-abu seperti warna kulit seekor gajah, dan mereka sedang
memegangnya di depan mereka dengan tidak ada bagian atasnya sama sekali,  dan
mereka melakukan hal ini—tarian-tarian ini yang anak-anak ini lakukan di sini, yang
berlenggak-lenggok dan sejenis musik sedang mengalun. Dan ketika saya melihat Miss
USA tampil, saya hampir pingsan.

Sekarang, ini adalah DEMIKIANLAH FIRMAN TUHAN. Anda percaya kepada saya
sebagai hambaNya, percayalah kepada saya sekarang. Saya tidak akan katakan itu
dengan tidak ada maksudnya di dunia; tidak terdapat cukup uang yang ada di seluruh
dunia ini untuk dapat menyuruh saya mengatakan bahwa andaikata itu tidak benar.

Dan ketika ia muncul, itu adalah hal yang paling najis yang pernah saya lihat. Saya
berpikir, “Tuhan, sebegitu beratnya para pengkhotbah dan kami saudara-saudara ini
sudah berjerih lelah untuk mendapatkan seorang Mempelai bagiMu, dan itulah yang
terbaik yang bisa kami lakukan.” Ia sedang melenggak-lenggok, memegang ini di depan
dirinya  seperti  salah  satu  dari  rok  penari  hula  ini,  memegangnya di  depan bagian
tubuhnya,  bagian  tubuhnya  yang  lebih  ke  bawah  seperti  ini,  menari-nari  dan
melenggak-lenggok seperti yang dilakukan oleh anak-anak ini yang ada di sini di dalam
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pertunjukan-pertunjukan cabul  yang mereka adakan, melenggak-lenggok [Di mana
seorang penari  melingarkan tangannya ke  pinggang penari  yang lainnya—Ed].  Itu
adalah Nona/Miss KeKristenan Amerika.

77 Sungguh  mati  itu  benar,  dengan  pertolongan  Tuhan,  begitulah  bagaimana  ia
terlihat di wajahNya. Saya—saya hanya . . . Saya mulai . . . Saya sudah benar-benar
pingsan. Saya berpikir dari semua usaha, dan khotbah, dan bujukan: setiap orang dari
antara mereka dengan rambut pendek, dan mereka sedang menari-nari dan bertingkah
seperti itu, memegang benda ini di depannya. Mereka datang mendekat di mana saya
sedang berdiri  di  situ  bersama dengan Makhluk supranatural  ini.  Saya tidak dapat
melihat Dia. Saya dapat mendengar Dia berbicara kepada saya. Dia ada di dekat saya.
Tetapi ketika mereka melewati  jalan ini,  mereka memegang . .  .  Mereka terus saja
menari-nari dan ketawa-ketawa dan terus begitu, bertingkah seperti itu, memegang
benda ini di depan mereka.

Nah, di sana saya berdiri di HadiratNya, sebagai hambaNya, dan semua yang sudah
saya coba, itulah yang terbaik yang bisa saya lakukan. Saya berpikir,  “Tuhan, apa
bagusnya  saya  sudah  melakukan  semua  ini?  Apa  bagusnya  itu  dilakukan?  Semua
jeritan,  dan  rengekan,  dan  bujukan,  dan  tanda-tanda  yang  heran  dan  keajaiban-
keajaiban dan mukjizat-mukjizat yang telah Engkau perlihatkan. Dan bagaimana saya
berdiri di sana dan pulang ke rumah dan menangis sesudah berkhotbah kepada mereka
dan  sebagainya,  dan  apa  bagusnya  itu  dilakukan?  Dan  kemudian  saya  harus
memberikan sesuatu yang seperti itu bagi Engkau bagi Mempelai Wanita.”

78 Dan ketika saya berdiri di sana memandang, ia melintas, dan anda bisa bayangkan
bagian punggung dari gereja itu tidak mengenakan apa-apa, memegang benda ini di
depan  tubuhnya  sebagaimana  dia  pergi  bergoyang  seperti  itu  untuk  menari-nari,
melenggangkan lengannya seperti itu di . . . Oh, itu sungguh cabul sekali bagaimana dia
sedang berkelakuan, tubuhnya melenggak-lenggok seperti itu. Nah, saya . . .

Anda berkata, “Apakah maksudnya itu, Saudara Branham?” Saya tidak tahu. Saya
hanya memberitahukan kepada anda apa yang sudah saya lihat.

Dan ketika ia melintas seperti itu, saya memandang dia, dan oh, saya benar-benar
mau  pingsan.  Dan  saya  berbalik  saja.  Saya  berpikir,  “Tuhan,  maka  saya—saya
dipersalahkan. Toh tidak—tidak ada perlunya saya berusaha. Lebih baik saya berhenti
saja.”

Nyonya Carl Williams, jika anda sedang duduk di sini, dan mimpi itu yang pernah
anda beritahukan kepada saya beberapa waktu yang lalu yang anda dapatkan pada
suatu  malam yang  sudah  menyusahkan  anda  itu;  maka  inilah  itu.  Sistim  kemudi
rodanya diambil dari tangan saya.

Dan persis sebagaimana mereka mulai naik ke angkasa, yang satunya ini naik ke
pinggir sebuah bukit dan turun seperti itu.

Mereka ini mulai berbaris naik ke angkasa. Dan ketika mereka berjalan berbaris,
saya memperhatikan sepasang gadis kecil dari belakang (terlihat sepertinya mereka
adalah gadis luar negeri,  seperti  Swedia atau Swiss,  atau entahlah,) mereka mulai
memandang ke sekeliling dan . . . Saya katakan, “Jangan lakukan itu. Jangan keluar
dari  langkah  itu.”  Dan  ketika  saya  berteriak  seperti  itu,  saya  berada  di  dalam
penglihatan itu, berdiri di sana dengan tangan saya terbuka seperti itu. Saya berpikir,
“Yah . . .”

79 Kemudian saya hanya berpikir saya—saya rasa lebih baik saya melupakannya; saya
pergi.

Kemudian tiba-tiba saja, saya mendengar mereka datang lagi, dan datang ke sisi
ini, Mempelai Wanita yang sama itu tadi lewat jalan ini. Di sinilah gadis-gadis ini datang
lagi, dan mereka masing-masing didandani dengan pakaian nasional mereka darimana
mereka  berasal,  seperti  Swiss,  Jerman  dan  sebagainya,  mereka  masing-masing
mengenakan jenis pakaian itu, semua berambut panjang, persis seperti yang datang
pertama kali tadi. Dan di sinilah mereka datang, berjalan, “Barisan prajurit Kristen yang
berbaris untuk maju berperang . . .” Dan ketika mereka sudah melintasi pratayang itu di
mana kami sedang berdiri,  tiba-tiba setiap mata melihat itu, dan kemudian mereka
berbalik, dan mereka terus berbaris.

80 Itulah alasan saya menyampaikan apa yang sudah saya katakan pada malam ini.



Memilih Seorang Mempelai Wanita 23

Saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepada anda: Apakah itu sudah melampaui
dari apa yang kita pikirkan? Mungkinkah dia sudah dipanggil, dan dipilih, dimeteraikan?
Tidak akan ada satu tambahan ekstra lagi, anda tahu. Mungkinkah itu demikian? Oh,
yah. Oh, yah.

Ingatkah apa yang pernah saya sampaikan di acara sarapan itu? Di dalam serbuk
sari peranakkan jantan dan betina, terdapat satu juta embrio keluar, satu juta telur
keluar,  tetapi  hanya  ada  satu  di  antaranya  yang  hidup,  namun  demikian  mereka
masing-masing serupa: satu dari satu juta. Mereka masing-masing adalah telur yang
sama dan jenis embrio yang sama, satu di antaranya hidup; yang lainnya mati.

Tidak ada seorangpun yang dapat memberitahukan yang mana yang adalah telur
yang matang itu dan bagaimana dengan yang itu. Allah yang harus memutuskan itu.
Apakah itu nantinya menjadi seorang laki-laki atau perempuan, berambut pirang atau
coklat atau entah bagaimana jadinya nanti; Allah yang memutuskan itu. Bukan yang
pertama  kali  yang  bertemu  itu,  tetapi  yang  pertama  yang  sudah  Allah  putuskan.
Mungkin satu muncul di sini, dan satu . . .  Jika anda pernah memperhatikan dalam
sebuah tabung percobaan untuk melihat mereka datang bersama-sama. Saya sudah
melihatnya. Allah yang harus memutuskan itu. Satu . .  .  Mereka semuanya serupa,
tetapi oleh pemilihan. Kelahiran secara natural adalah oleh pemilihan. Allah mengambil
satu dari yang satu juta itu.

81 Ketika Israel meninggalkan Mesir dalam perjalanan mereka ke tanah perjanjian,
terdapat kurang lebih 2 juta orang. Mereka masing-masing berada di bawah korban
anak domba yang sama, kalau tidak mereka tidak akan hidup. Mereka masing-masing
mendengarkan Musa sang nabi itu. Mereka masing-masing dibaptis kepada dia di Laut
Merah. Mereka masing-masing menari-nari, para wanita itu bersama dengan Miriam
berjingkrak-jingkrak di pinggir—di tepi pantai itu ketika Allah membinasakan musuh itu.
Mereka masing-masing berdiri bersama dengan Musa, dan dia mendengarnya menyanyi
di dalam Roh. Mereka masing-masing makan manna di padang gurun yang turun dari
surga: manna yang baru setiap malam, yang adalah sebuah pralambang pesan. Mereka
masing-masing  makan  darinya.  Tetapi  dari  2  juta  itu,  berapa  banyak  yang
mencapainya? Dua: satu dari satu juta.

Terdapat kurang lebih 500 juta orang Kristen di dunia pada malam ini terhitung
Katholik  dan semuanya: 500 juta yang disebut  orang-orang percaya di  dunia.  Jika
Pengangkatan datang pada malam ini, itu berarti, jika dihitung satu dari satu juta (saya
tidak katakan begitulah penghitungannya.) tetapi jika yang dulu seperti itu, 500 orang
pada  24  jam yang  mendatang  akan  menghilang.  Anda  bahkan  tidak  akan  pernah
mendengarnya. Akan ada banyak yang hilang bagaimanapun juga yang bahkan tidak
dapat diperhitungkan.

82 Maka  hal  itu  mungkin  terjadi  pada  kita,  sahabat-sahabat,  seperti  dulu  ketika
Yohanes  Pembaptis  datang.  Bahkan  murid-murid  itu  berkata,  “Kenapa  Kitab  Suci
berkata, kenapa para rasul, atau para nabi berkata, kenapa dikatakan bahwa Elia harus
datang terlebih dahulu dan memulihkan segala sesuatu?”

Dia berkata, “Aku berkata kepadamu, bahwa Elia sudah datang, dan kamu tidak
mengetahuinya.”

Salah satu dari hari-hari ini kita mungkin yang tertinggal duduk di sini. “Bagaimana
dengan Pengangkatan yang harus terjadi sebelum kesusahan besar itu berlangsung?”

“Itu sudah datang dan kamu tidak mengetahuinya.”

83 Semua  tubuh  dimeteraikan,  tetaplah  di  dalam derap  langkah  itu.  Saya  tidak
katakan bahwa begitulah caranya; saya harap tidak begitu caranya. Tetapi, sahabat,
ketika anda membiarkan . . .

Jika kita sudah mendapatkan suatu perasaan di dalam hati kita pada malam ini
bahwa kita seharusnya meluruskan hidup kita, dan hal-hal yang sudah kita lakukan,
biarlah saya menasehatkan anda sebagai seorang saudara dan hamba Tuhan . . . Dan
saya akan mengatakan hal ini  untuk pertama kalinya saya berada di mimbar. Saya
sudah merentangkan lebih jauh lagi pada malam ini mengenai hal ini daripada yang
pernah saya lakukan, kapan dan di mana saja di hadapan umum, karena saya sudah
memperoleh kebebasan yang penuh di  dalam pertemuan-pertemuan ini.  Jika  anda
percaya  bahwa saya  adalah  nabi  Allah,  anda mendengarkan apa  yang sudah saya
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beritahukan kepada anda. Jika ada suatu bunyi dering kecil di dalam hati anda, pergilah
anda kepada Tuhan sekarang juga. Anda lakukan itu.

84 Berhentilah sejenak, hai para pria. Lihatlah kredo-kredo anda yang anda jalankan
itu.  Lihatlah di  dalam gereja-gereja anda.  Apakah itu sesuai  dengan Firman Allah?
Sudahkah anda memenuhi setiap persyaratan? Berkata, “Aku adalah seorang pria yang
baik.” Begitu pula Nikodemus, dan begitu pula dengan mereka yang lainnya. Mereka—
mereka semua adalah orang-orang yang baik.  Nah, hal  itu tidak ada hubungannya
dengan yang ini.

Dan kalian para wanita, saya ingin anda melihat ke cermin, dan melihat apakah
yang Allah tuntut supaya dilakukan oleh seorang wanita, dan lihatlah pada cermin Allah,
bukan cermin gereja anda yang sekarang, pada cermin Allah, dan lihatlah apakah anda
dapat memenuhi persyaratan di dalam kehidupan kerohanian anda sebagai Mempelai
Yesus Kristus.

Para minister,  renungkan hal yang sama. Apakah anda memotong jalan di  sini
untuk menjaga perasaan seseorang yang ada di sana supaya tetap baik? Maukah anda
melakukan  hal  ini  jika  itu  tidak—andaikata  mereka  akan  mengeluarkan  anda  dari
gereja? Jika anda sedang merasakan begitu, saudaraku yang terkasih, perkenankan
saya memperingatkan anda di dalam Nama Yesus Kristus, luputkanlah dari hal itu pada
saat ini juga.

Dan wanita, jika anda tidak dapat memenuhi syarat untuk persyaratan seorang
Kristen,  bukan  sebagai  seorang  Kristen-kristenan,  melainkan  di  dalam  hati  dan
kehidupan  anda  terpola  dengan  tepat  seperti  sertifikat  pernikahan  Allah  ini  yang
mengatakan bahwa itu harus . . .

Dan  anggota  gereja,  jika  gereja  anda  sepertinya  bukan  gereja  yang  dapat
memenuhi  persyaratan  Allah  di  dalam  Firman  Allah,  keluarlah  daripadanya,  dan
masuklah ke dalam Kristus.

85 Itu adalah peringatan serius. Kita tidak tahu waktunya. Dan anda tidak tahu kapan
waktunya kota ini, pada suatu hari nanti akan tenggelam ke dasar lautan ini.

“Oh, Kapernaum,” kata Yesus, “engkau yang meninggikan diri sampai ke langit
akan diturunkan sampai ke neraka, karena jika di Sodom dan Gomorah terjadi mukjizat-
mukjizat, kota itu masih berdiri  sampai hari ini.” Sodom dan Gomora tenggelam ke
dasar Laut Mati, dan Kapernaum ke dasar laut.

Engkau kota, yang mengklaim sebagai kota para Malaikat, yang telah meninggikan
diri sampai ke langit dan menyebarkan segala hal yang najis dan kotor akan mode-mode
dan yang lainnya, bahkan sampai negara-negara asing datang ke mari untuk mengambil
kenajisan kita dan menyebarkannya, dengan gereja-gerejamu yang bagus dan menara-
menaranya, dan sebagainya, dengan cara yang engkau lakukan; ingat, suatu hari nanti
engkau akan berada di dasar laut ini. Engkau adalah lubang yang besar yang tepat
berada di bawahmu saat ini juga. Murka Allah sedang bersendawa tepat di bawahmu.
Berapa  lama lagi  Dia  akan  menopang  pegunungan  pasir  ini  yang  menggantung  di
atasnya itu, ketika lautan di sana itu yang dalamnya satu mil akan betul-betul meluncur
ke sana kembali ke Laut Salton. Itu akan sangat lebih buruk daripada masa berakhirnya
kota Pompei. Bertobatlah, Los Angeles.

Bertobatlah kalian semua dan berpalinglah kepada Allah. Masa murkaNya ada di
atas muka bumi.  Larilah selama masih ada waktu untuk lari  dan datanglah kepada
Kristus.

Mari kita berdoa.

86 Allah yang mulia, ketika di dalam roh saya yang sedang mengguncang, hati saya
sedang meneteskan air mata peringatan, kabulkanlah, O Tuhan, kiranya para pria dan
wanita itu tidak akan berpikir bahwa apa yang sudah saya sampaikan adalah sebagai
sebuah guyonan, dan jemaat gereja tidak akan berpikir tentang hal itu sebagai suatu
prasangka atau untuk menentang mereka. Kiranya mereka mengerti, Tuhan, itu adalah
di dalam kasih.

Engkau yang memberikan kesaksian tentang saya, Allah yang perkasa, bahwa saya
telah pergi menjelajah pantai barat ini, tahun demi tahun, memproklamirkan FirmanMu.
Berikan saya kesaksian, O Tuhan, jika itu akan terjadi pada malam ini, maka saya sudah
memberitahukan  yang  benar.  Engkau  yang  paling  mengetahui  bahwa  penglihatan
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tentang Mempelai Wanita ini adalah benar. Saya sudah menyertakan NamaMu dengan
itu, Tuhan, dan mengatakan bahwa itu adalah, DEMIKIANLAH FIRMAN TUHAN, dan saya
merasa bahwa saya sadar, Tuhan, akan apa yang sedang saya lakukan.

Jadi saya berdoa kepadaMu, Tuhan, di dalam Nama Yesus, biarlah orang-orang
mengguncangkan diri mereka sendiri pada malam ini dan meluputkan diri dari murka
yang akan datang itu,  sebab Ikabod dituliskan di  pintu-pintu dan pada bangsa ini.
Sebuah tanda garis warna hitam sudah menyilang pada selembar cek itu; Roh Allah
berduka sehingga menjauh darinya; dan mereka ditimbang dengan neraca dan didapati
ringan. Pesta perayaan Raja Nebukadnezar sudah terulang kembali dengan kelompok-
kelompok pemabuk dan para wanita setengah telanjang yang menyebut dirinya orang-
orang Kristen.

87 O Allah di surga, berbelas kasihanlah atas dunia yang berdosa dan orang-orang
yang berdosa, Tuhan, sebagaimana kami pada malam ini. Tuhan, saya sedang berusaha
untuk berdiri di celah dan memohon rahmat Ilahi supaya Engkau berkenan berbicara
kepada orang banyak ini  pada malam ini  dan meminta Mempelai  WanitaMu supaya
memperhatikan,  Tuhan,  supaya  berbaris  bukan  dengan  aba-aba  kredo  manapun,
melainkan dengan suara Injil Tuhan Yesus Kristus. Kabulkanlah itu, O Tuhan. Biarlah itu
diketahui  pada  malam  ini,  bahwa  Engkaulah  Allah,  dan—dan  FirmanMu  adalah
Kebenaran. Sementara keseriusan ada pada wajah orang-orang, kami meminta mereka
supaya memperhatikan FirmanMu.

Di dalam Nama Yesus Kristus, saya berdoa untuk mereka, Tuhan. Mereka sudah
melihat Engkau melampaui bayangan keraguan apapun yang bergerak melintasi hadirin
yang penuh sesak ini dan memberitahu mereka apa yang ada di dalam hati mereka. Dan
Engkau yang paling mengetahui, Tuhan, apa yang sedang berlangsung pada saat ini
juga. Engkau yang paling mengetahui itu merupakan kebenaran, O Tuhan. Dan saya
berdoa kepadaMu di dalam Nama Yesus, kiranya Roh Kudus menengahi lagi, Tuhan, dan
menarik dari antara hadirin ini, Tuhan, mereka yang tertulis di dalam Kitab Kehidupan
Anak Domba. Kabulkanlah itu, O Tuhan, saya mendoakannya dengan segenap hati saya.

Orang-orang ini, secara natural, Tuhan, mau memberi saya sen dolar terakhir yang
mereka miliki  untuk  mendukung Pesan ini.  Mereka mau melakukan apa saja  yang
mereka bisa, tetapi O Tuhan, ketika tiba untuk menerimaNya dan masuk ke dalamNya,
saya  berdoa,  Tuhan,  kiranya  ini  akan  merupakan  malam  di  mana  Engkau  akan
mengupahi mereka dan mencurahkan Roh KudusMu ke atas pertemuan ini. Dan kiranya
tidak ada yang bermain-main dengan gembira atau meloncat-loncat, melainkan sebuah
tangisan, dan sebuah jeritan, dan sebuah pertobatan, berpegangan pada tanduk-tanduk
mezbah itu sementara kami melihat penghakiman bergulir di bawah kami pada malam
ini. Kabulkanlah itu, Tuhan. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh seperti yang saya
tahu bagaimana untuk berdoa, di dalam Nama Yesus Kristus.

88 Saudara, saudariku, saya tidak tahu apalagi yang harus disampaikan. Jika saya
sudah mendapatkan kasih karunia di dalam pandangan anda oleh kuasa Allah, jika anda
percaya  saya  adalah  nabiNya  .  .  .  Ini  adalah  untuk  pertama  kalinya  saya  pernah
mengucapkan  hal  itu  di  hadapan  umum,  tetapi  saya  merasakan  semacam  suatu
peringatan yang aneh.  Saya tidak cenderung kepada hal  ini.  Anda tahu saya tidak
demikian. Saya tidak bertindak seperti ini. Saya segan untuk menyampaikan Pesan itu
dan mengucapkan hal-hal itu. Saya menghindar dan sebagainya untuk menghalangi
mengucapkan  hal  itu,  tetapi  itu  sudah  diucapkan,  dan  itu  akan  berdiri  pada  hari
penghakiman sebagai sebuah saksi bahwa saya sudah memberitahukan Kebenaran. Itu
adalah DEMIKIANLAH FIRMAN TUHAN ALLAH.

Oh  Karismatik/Pentakosta,  larilah  bagi  hidup  anda.  Larilah  ke  tanduk-tanduk
mezbah itu dan berserulah sebelum itu sangat terlambat,  sebab saatnya akan tiba
ketika anda dapat menangis dan itu tidak akan bagus lagi. Sebab Esau mencari untuk
menemukan  tempat  hak  kesulungannya  dan  tidak  dapat  menemukannya.  Saya
menyerahkan engkau, California, oh, pertemuan Full Gospel Business Men [Perkumpulan
Para Pengusaha Pria Injil Sepenuh—Ed.], yang saya kasihi, yang sudah saya tinggalkan
dan menjalin hubungan dengan segenap hati saya, saya serahkan kalian kepada Yesus
Kristus pada malam ini. Larilah kepada Dia. Jangan pernah biarkan iblis membuat anda
dingin terhadap hal  ini.  Tetaplah denganNya sampai  anda masing-masing dipenuhi
dengan Roh Kudus sedemikian kuatnya sehingga itu akan membuat anda datang kepada
Firman ini, hal itu akan membuat anda para wanita menjadi baik lagi, sehingga akan
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membuat para pria menjadi baik lagi. Jika anda berkata bahwa anda sudah memperoleh
Roh Kudus dan tidak mau memelihara Firman, itu adalah roh lain yang ada di dalam diri
anda. Roh Allah ada pada FirmanNya. Mesianik, Firman yang diurapi .  .  .  Mempelai
Wanita harus menjadi seorang Mesianik, Firman yang diurapi.

89 Mari  kita  bangkit  berdiri  di  dalam Nama Tuhan Yesus  Kristus.  Jika  anda tidak
pernah mendengar suara saya lagi . . . Jika Tuhan menghendaki, saya akan berlayar ke
Afrika dalam beberapa jam; mungkin saya tidak pernah kembali. Saya tidak tahu. Tetapi
saya beritahu anda dengan segenap hati saya; saya sudah memberitahukan Kebenaran
itu kepada anda. Saya sudah tidak menghindar untuk menyatakan kepada anda segala
sesuatu yang telah Allah beritahukan kepada saya untuk disampaikan, dan saya sudah
menyampaikannya di dalam Nama Tuhan.

Ini  adalah  suatu  momen  yang  khidmat.  Saya  t idak  tahu  bagaimana
mengekspresikannya.  Saya sudah berusaha untuk meninggalkan mimbar tiga atau
empat  kali,  dan saya tidak  bisa  melakukannya.  Ini  adalah  suatu  saat  yang serius.
Jangan pernah anda melupakannya. Mungkin ini  adalah saat di  mana Allah sedang
membuat  panggilanNya  yang  terakhir.  Saya  tidak  tahu.  Dia  akan  membuat
panggilanNya yang terakhir  suatu hari  nanti.  Kapan? Saya tidak tahu.  Tetapi  saya
beritahu anda, menurut penglihatan itu, kelihatannya bahwa Mempelai Wanita sudah
akan disudahi.

Lihatlah gereja-gereja natural itu masuk. Ketika gadis yang tertidur itu datang
untuk meminta minyak, dia gagal untuk mendapatkannya. Mempelai Wanita masuk.
Pengangkatan berlangsung. Sementara mereka membeli minyak, Mempelai Laki-laki
datang.

Apakah anda sedang tidur? Bangunlah segera, dan sadar, dan marilah kita masing-
masing berdoa sepertinya kita sedang sekarat pada saat ini, di dalam Nama Tuhan.
Marilah kita masing-masing berdoa dengan cara anda sendiri.

90 Allah  yang  Mahakuasa,  berbelas  kasihanlah  kepada  kami,  Tuhan.  Berbelas
kasihanlah kepada saya. Berbelas kasihanlah atas kami semua. Sebagusnya apa itu
dilakukan, tidak soal apa yang kami lakukan, jika kami gagal dalam hal-hal ini. Saya
berdiri dan memohon bagi rahmat itu, O Tuhan, sebelum kota besar ini tenggelam ke
dasar laut dan penghakiman Allah melanda pesisir ini; saya berdoa, Tuhan, kiranya
Engkau berkenan memanggil  Mempelai  WanitaMu. Sekarang saya serahkan mereka
kepadaMu di dalam Nama Yesus Kristus. Amin.
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