
Orang-Orang yang Diurapi di Akhir Zaman
Jeffersonville, IN, Amerika Serikat

25 Juli 1965 (Pagi)

(1) Selamat pagi, hadirin. Mari sekarang kita berbicara kepada Tuhan kita. Allah Yang Agung, 
Pencipta langit dan bumi, Yang sudah menetapkan kami pada saat ini, pada penyembahan pagi ini 
kepadaMu . . . Dan kiranya kami, Tuhan, kami menyerahkan hati kami sepenuhnya kepada kehendak 
IlahiMu dan pekerjaan Roh Kudus di dalam kami untuk menghasilkan yang Engkau mau untuk harus kami 
ketahui. Keinginan kami adalah supaya menjadi orang-orang Kristen yang lebih baik dan wakil-wakilMu 
yang lebih baik lagi. Maukah Engkau mengabulkan hal ini kepada kami pada pagi ini sebagaimana kami 
menantikanMu. Di dalam Nama Yesus Kristus. Amin. (Silahkan duduk). Ya.
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(2) Kita sangat berbahagia berada di sini lagi pada pagi ini di dalam kebaktian Raja yang agung. Dan 
kembali kami meminta maaf di mana kami tidak mempunyai ruangan bagi orang-orang tersebut, tetapi 
kami hanya . . . Kami akan berusaha dan memberikan yang terbaik yang bisa kami lakukan untuk 
mengatasi keadaan tersebut.
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Nah, sudah banyak saputangan dan permohonan-permohonan yang ditaruh di sini untuk didoakan, 
dan saya letakkan itu di satu tempat; bukan bermaksud untuk mengacuhkannya, tetapi saya doakan itu 
sesudah saya—sebagian besar, seperti—dan malam ini. Saya akan lakukan pagi ini dan kemudian nanti 
malam lagi, ketika . . . Kemudian saya akan berdoa dan menantikan Roh Allah bagi kesembuhan, dan 
begitulah ketika saya mendoakan saputangan-saputangan dan yang lainnya.

(4) Dan mengenai permohonan-permohonan yang khusus, Billy memberikan semuanya kepada saya. 
Kira-kira terdapat tiga ratus, dan saya baru saja meninggalkan ruangan itu. Anda lihat, saya ambil 
semuanya itu secepat mungkin dan masing-masing yang bisa saya dapatkan. Dan saya akan ambil itu 
secepat yang bisa saya lakukan. Saya tidak akan sanggup untuk mengambil semuanya, mengulurkan saja 
dan mengambil salah satu dan berkata, “Tuhan, apakah yang satu ini, yang ini?” Seperti itulah; karena 
masing-masing membutuhkan, benar-benar permohonan, suatu yang penting, tidak diragukan, di mana 
kita seharusnya membicarakan bersama-sama. Dan saya—saya . . . Kalau tidak, anda tahu, kadang-
kadang mungkin Roh Kudus berkata . . . Satu yang khusus yang saya baca, yang terus ada di hati saya; 
saya kembali ke yang itu dan mencarinya di situ sampai menemukannya; kalau tidak saya hanya 
mengambilnya begitu saja.
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(5) Sekarang, kami juga ingin menyampaikan pagi ini, dan salam kepada mereka yang berada di 
bagian-bagian lain dari negara ini. Pagi ini kami ingin menyampaikan salam kepada kawanan-kawanan itu 
melalui sambungan telepon ini ke kota New York; Beaumont, Texas; Prescott, Arizona; Tucson, Arizona; 
San Jose, California; Connecticut; Gainesville, Georgia; dan New Albany, Indiana; di seluruh negeri. Kami 
sampaikan salam kepada anda di dalam Nama Tuhan Yesus.
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Di Indiana cuacanya cerah pada pagi ini. Tadi malam turun hujan sehingga menyejukkan udara. Dan 
kita . . . Tabernakel ini sudah penuh, dan setiap orang sedang menantikan dengan penantian yang besar 
bagi pelajaran Sekolah Minggu. Dan saya percaya bahwa kekayaan berkat-berkat Allah akan turun ke 
atas anda yang ada di sana.

Dan kita sedang mengharapkan supaya secepatnya ada jalan sehingga kita bisa mengadakan—di 
mana kami bisa mengumpulkan kita semua bersama-sama, mungkin di bawah sebuah tenda yang besar, di 
mana saya sungguh merasa dipimpin dengan pasti untuk mengkhotbahkan tentang Ketujuh Cawan 
terakhir yang ada di Alkitab.

(8) Jadi sekarang, supaya kita tidak akan terlalu lama pada pelajaran yang besar pada pagi ini . . . 
Saya sudah mencari Tuhan, berpikir, “Apa yang dapat saya katakan?” Menyadari bahwa mungkin ini 
menjadi kebaktian kita yang terakhir yang akan pernah kita adakan; Kedatangan Tuhan sudah sangat 
dekat.
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Saya melihat, sesudah prediksi itu dibuat di California, terdapat rumah-rumah di sana dan tempat-
tempat yang tenggelam dengan kecepatan 30 inci setiap jamnya: kayu-kayu retak dan pecah. Mereka 
tidak tahu apa yang sedang melakukannya. Kita berada di akhir. Rumah-rumah seharga ratusan ribu 
dollar, tenggelam . . . Saya sudah dapatkan berita-berita utama di surat kabar, gambar-gambar, berharap 
akan saya bawa malam ini, sebagaimana malam ini saya ingin membicarakan sesuatu mengenai hal itu.

(10) Dan kemudian, nanti malam kita adakan doa bagi yang sakit. Datanglah sore ini, lima, jam enam, 
atau kapan saja itu (Kita akan memulai lebih awal, saya berharap, sehingga orang-orang dapat pulang 
lebih awal), dan terimalah kartu-kartu doa anda. Dan kita akan doakan bagi yang sakit nanti malam, 
dengan kehendak Tuhan.
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(11) Sekarang, sesudah merenungkan dengan doa yang sungguh-sungguh, “Apa yang harus saya 
lakukan?” Tahu bahwa suatu hari nanti saya harus memberikan jawaban atas apa yang saya katakan di 
sini . . . Dan saya sudah memutuskan, atau merasa dipimpin oleh Roh Kudus untuk berbicara pada pagi ini 
tentang nubuatan untuk semacam memberitahu kita. Paham? Itu adalah sesuatu yang kita . . . Jika kita
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tidak diberitahu dan apa saja terjadi begitu saja, kita seharusnya tahu tentang hal ini. Roh Kudus sudah 
memberikannya kepada kita untuk memperingatkan orang-orang mengenai apa yang akan datang itu. 
Anda tahu, Alkitab berkata bahwa Allah tidak akan berbuat sesuatu tanpa terlebih dahulu Dia perlihatkan 
kepada hamba-hambaNya para nabi; dan—dan bagaimana Yesus sudah memperingatkan orang-orang apa 
yang akan terjadi, bagaimana para nabi sudah memperingatkan orang-orang apa yang akan terjadi. Dan 
sekarang itu perlu bagi kita di masa yang besar ini yang sedang kita hidupi ini untuk mengetahui zaman 
apa yang sedang kita hidupi saat ini, apa yang sedang terjadi—apa yang akan terjadi di zaman ini.

Sehingga salah satu dari subyek-subyek yang aneh ini yang barangkali sudah sering kita baca, itu 
jatuh ke dalam hati saya untuk menyampaikan hal tersebut kepada orang-orang pada pagi ini.

(12) Sekarang, mari kita menuju ke Alkitab kita ke Matius pasal 24 dan membaca sebagian dari 
Firman (Maaf. [Saudara Branham membersihkan tenggorokannya—Ed.]), sebagai cara untuk 
mendapatkan sebuah konteks bagi teks dan pokok pembahasan kita.
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Sekarang ingat, kita akan ajarkan ini sebagaimana kelas Alkitab, pelan-pelan. Ambil pensil dan kertas 
anda (Saya sudah punya banyak ayat Alkitab yang dituliskan di sini.), supaya anda bisa mencatatnya, 
kemudian pulang dan mempelajarinya (sebab ini adalah seperti kelas Sekolah Minggu), supaya kita tahu, 
dan diperingatkan, dan dipersiapkan bagi masa-masa di mana kita sedang hidup di dalamnya.

(14) Di Kitab Matius [Saudara Branham membersihkan tenggorokannya—Ed.] (Maaf.), ayat 24—pasal 
24, tepatnya, mulai dengan ayat 15, saya akan bacakan sebagian FirmanNya ini.
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Jadi apabila nanti kamu melihat kekejian kebinasaan itu berdiri di tempat kudus, menurut 
Firman yang disampaikan oleh nabi Daniel (barangsiapa yang membaca, hendaklah ia 
mengerti:)

Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan.

Orang yang sedang di peranginan di atas rumah janganlah ia turun untuk mengambil 
barang-barang dari rumahnya.

Dan orang yang sedang di ladang janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya.

Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu!

Berdoalah, supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan 
jangan pada hari Sabat.

Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah 
terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi.

Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada 
yang selamat; akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu akan dipersingkat.

Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu: Lihat, Mesias ada di sini, atau 
Mesias/Kristus ada di sana, jangan kamu percaya.

Sebab mesias-mesias/Kristus-kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka 
akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya 
mungkin, mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga.

Camkanlah, Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu.

Jadi apabila orang berkata kepadamu: Lihat, Ia ada di padang gurun, janganlah kamu 
pergi ke situ; atau: Lihat, Ia ada dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti 
kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian 
pulalah kelak kedatangan Anak Manusia.

Di mana ada bangkai, di situ rajawali-rajawali berkerumun.

(15) Sekarang, untuk sebuah subyek, saya mau ambil ayat 24 untuk menekankan pada ayat ini bagi 
pelajaran sekolah Minggu kita pada pagi ini. Dan dengarkan baik-baik sementara saya bacakan lagi ayat 
ini.
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Sebab Kristus-kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan 
mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin, 
mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga.

Sekarang, untuk pokok pembahasan pada pagi ini, atau sebuah teks, tepatnya, saya mau ambil, 
“Orang-Orang Yang Diurapi Di Akhir Zaman.” Itulah pokok pembahasan yang mau saya sampaikan, atau
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teks tersebut: “Orang-Orang Yang Diurapi di Akhir Zaman.”

(17) Saya percaya bahwa kita hidup di akhir zaman. Saya rasa siapapun yang . . . Pembaca Alkitab 
atau bahkan orang percaya tahu bahwa sekarang ini kita berada di akhir dari sejarah dunia. Tidak akan 
ada gunanya menuliskannya, karena tidak akan ada seorangpun yang membacanya. Itu adalah di akhir 
masa tersebut. Hanya kapan, saya tidak tahu. Berapa lama itu akan berlangsung, bahkan Malaikat-
malaikat di surga pun tidak tahu menit ataupun jamnya. Tetapi kita sudah diberitahu oleh Tuhan Yesus 
bahwa ketika hal-hal yang sekarang kita lihat ini terjadi, maka angkatlah wajah kita sebab penebusan 
kita sudah dekat. Sekarang, apa artinya sudah dekat, saya tidak tahu. Mungkin artinya . . .
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(18) Seperti yang dikatakan oleh para ilmuwan baru lalu di televisi, berbicara tentang keretakan di 
tanah seluas beribu-ribu mil yang akan tenggelam . . . Dia ditanya dengan pertanyaan, “Itu bisa 
tenggelam di sana (itu adalah Los Angeles, pantai barat itu)?” Dan banyak dari anda yang sudah melihat 
bagaimana mereka memantaunya dengan radar, dan pergi melewati—retak di bawah San Jose, pergi 
melintas masuk ke Alaska, melewati kepulauan Aleutian, kira-kira dua ratus mil di dalam laut sana, dan 
kembali turun masuk ke San Diego, berkeliling di belakang Los Angeles, dan muncul di sana, sebuah 
kantong yang besar. Dan semua gempa-gempa ini yang sudah dan sedang kita alami adalah volcano itu 
menghantam cekungan seperti gayung yang besar ini, di sana. Saya tidak bisa menyebutkan namanya 
dengan cara mereka menyebutnya. Bagaimanapun juga, ketika itu mengguncang, hal itu yang 
menyebabkan gempa-gempa ini yang sudah dan sedang kita alami selama bertahun-tahun di pantai 
barat. Nah, itu sudah meretakkan yang ada di sekitarnya. Dan ilmuwan itu mengatakan, satu . . .
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(19) Orang itu berkata kepada yang lain, “Mungkinkah itu tenggelam?”13

Dia berkata, “Bukan mungkin, tetapi itu akan terjadi.”

Berkata, “Tetapi bukan di angkatani kita, barangkali?”

Berkata, “Dalam waktu 5 menit atau 5 tahun mendatang. Kita hanya tidak tahu kapan.”

Dan minggu ini dikirimkan kepada saya sebuah—berita utama di surat kabar tentang rumah-rumah 
besar seharga ratusan ribu dollar kejang-kejang dan retak, orang-orang pindah. Dan mereka tidak tahu 
bagaimana menghentikannya; tidak ada cara untuk menghentikannya. Nah, Allah dapat melakukan apa 
saja yang Dia inginkan, dan tidak ada seorangpun yang bisa menasehati Dia bagaimana melakukannya.

Anda membangun rumah-rumah; anda dapat membuat hal-hal ilmiah; dan Allah adalah Pencipta ilmu 
pengetahuan. Bagaimana anda akan menghentikan Dia? Pagi ini Dia dapat menghancurkan bumi dengan 
kutu-kutu jika Dia mau. Apakah anda tahu bahwa Dia dapat mengucapkan kutu-kutu menjadi ada, dan 
mereka akan menjadi 40 mil dalamnya dalam waktu setengah jam. Paham? Tidak ada . . . Sekarang juga 
mereka akan memakan orang-orang di tanah. Dia adalah Allah. Dia hanya melakukan sebagaimana Dia 
kehendaki. Dia berdaulat di dalam diriNya.

(22) Sekarang, demi melihat semua pengumpulan fakta-fakta bahwa masanya kita hidup di dalamnya 
saat ini, saya berpikir adalah bagus untuk melatih kembali hal-hal ini dan menyatakannya, semenjak 
Meterai-meterai sudah dibuka, dan mengetahui kebenaran dari hal-hal ini, sebagaimana Allah sudah 
begitu setia kepada kita dengan kasih karuniaNya untuk memperlihatkan hal-hal ini kepada kita.
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Saya ingin anda memperhatikan di Matius 24 ini, Yesus memakai istilah kristus-kristus: k-r-i-s-t-u-s; 
kristus-kristus, bukan Kristus, tetapi kristus-kristus, jamak, bukan tunggal: kristus-kristus. Oleh karena 
kata “Kristus” artinya “seorang yang diurapi.” Dan kemudian, jika itu diurapi, bukan hanya ada satu, 
tetapi banyak yang diurapi: orang-orang yang diurapi. Paham?

Dan sebaliknya, jika Dia ingin memerincinya sehingga lebih kurang kita akan memahaminya dengan 
lebih baik, Dia akan berkata, “Di hari-hari terakhir akan bangkit orang-orang palsu yang diurapi.” Nah, hal 
itu terlihat hampir tidak mungkin. Paham? Istilah-istilah yang diurapi . . . Tetapi perhatikan kata-kata 
yang berikutnya, “dan nabi-nabi palsu”: n-a-b-i - n-a-b-i, jamak.

(25) Sekarang, orang yang diurapi adalah “seorang dengan sebuah pesan.” Dan satu-satunya cara 
pesan itu dapat disampaikan adalah oleh seorang yang diurapi; dan itu akan merupakan seorang nabi—
yang diurapi. “Akan muncul pengajar-pengajar palsu yang diurapi.” Seorang nabi mengajarkan pesan dia 
itu: pengajar-pengajar yang diurapi, tetapi orang-orang yang diurapi dengan pengajaran palsu, orang-
orang yang diurapi: kristus-kristus, jamak; nabi-nabi, jamak. Dan jika memang ada seorang Kristus, 
tunggal, maka mereka ini pasti adalah orang-orang yang diurapi di mana nubuatan mereka dari apa yang 
mereka ajarkan akan berbeda, karena mereka adalah orang-orang yang diurapi, yang diurapi.
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(26) Nah, ini adalah pelajaran sekolah Minggu; kami ingin mencoba membawa hal ini kepada sebuah 
pertikaian yang sesungguhnya dengan ayat-ayat Firman, bukan dengan apa yang dikatakan oleh orang 
lain tentangnya, tetapi membacakan ayat-ayat Firman saja.
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Anda mungkin berkata, “Bagaimana bisa begitu? Apakah orang-orang yang diurapi akan . . . Siapakah 
mereka?” Kristus-kristus: k-r-i-s-t-u-s - k-r-i-s-t-u-s, kristus-kristus yang diurapi dan nabi-nabi palsu: 
orang-orang yang diurapi, tetapi nabi-nabi palsu.

Yesus berkata bahwa hujan turun bagi orang benar dan orang fasik. Nah, seseorang mungkin berkata 
kepada saya, “Apakah anda percaya bahwa urapan itu yang ada pada orang-orang itu artinya bahwa itu 
adalah urapan Roh Kudus?” Benar, tuan, Roh Kudus Allah yang asli itu turun ke atas seseorang, namun 
demikian mereka palsu. Sekarang, dengarkan baik-baik dan lihat apa yang Dia katakan: “Dan mereka 
akan mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat, sedemikian hebatnya sehingga sekiranya mungkin 
itu akan menyesatkan orang-orang pilihan juga.” Dan mereka diurapi dengan Roh Kudus yang asli. Saya 
tahu hal ini terdengar sangat bodoh, tetapi kita akan mengambil waktu dan menerangkannya dengan 
Firman bahwa itu adalah mutlak DEMIKIANLAH FIRMAN TUHAN, Kebenaran.

(29) Sekarang, mari kembali ke Alkitab kita sebentar ke Matius pasal 5 mulai dengan ayat 45 dan 
sekarang lihat sebagaimana kita bacakan ayat-ayat Firman ini dalam beberapa menit. Dan kemudian, 
sesudah kita sampai di sini, mengapa kami akan memberi anda . . . Jadi anda, jika kita tidak bisa bacakan 
semuanya, maka ambillah Alkitab anda, dan—dan juga anda bisa membacanya sesudah kita pergi dari sini 
dan anda pulang dan—dan anda baca apa yang dikatakan Alkitab tentangnya.
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(30) Sekarang, untuk mengambil waktu kita untuk mendapatkan sebuah fakta dasar, karena saya 
membuat sebuah pernyataan di sini yang akan mengejutkan . . . Mana mungkin Roh Kudus mengurapi 
seorang pengajar palsu? Tetapi itulah yang dikatakan Yesus yang akan terjadi.
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Sekarang, Matius pasal 5, ayat 45, sekarang mari baca. Mari mulai—mulai dengan yang sebelumnya, 
ayat 44:

Tetapi Aku berkata kepadamu: Kasihilah musuhmu dan berkatilah mereka yang 
mengutukmu, berbuat baiklah kepada mereka yang membencimu, . . . berdoalah bagi 
mereka yang menganiaya kamu.

Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang 
menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan . . . orang yang baik, dan menurunkan 
hujan bagi orang benar dan orang fasik. (Hujan turun ke atas orang jahat sama seperti 
kepada orang baik.)

(31) Sekarang, untuk mencari lebih banyak ke nubuatan yang lain yang menyinggung tentang hal ini, 
mari sekarang kita menuju ke Ibrani pasal 6 bagi ayat yang mengikuti tentang hal ini, di mana Paulus 
membawa kembali untuk berpikir yang sama di mana Yesus berkata . . . Paulus, sekarang berbicara . . . 
Sementara anda mencarinya . . . Dan anda yang mendengarkan siaran ini, ambil Alkitab di dekat anda 
dan secarik kertas, dan sekarang perhatikan hal ini: Ibrani pasal 6, Paulus menuliskan kepada orang-
orang di Ibrani, memperlihatkan kepada mereka bayangan-bayangan dan pralambang-pralambang, 
membawa mereka dari ajaran Yahudi kepada KeKristenan, memperlihatkan kepada mereka bahwa semua 
hal yang lalu itu hanyalah bayangan dari hal-hal yang akan datang. Sekarang Paulus berbicara, Ibrani 6:
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Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas dari ajaran tentang Kristus, . . . 
 . . . dan marilah kita menuju kepada kesempurnaan; Jangan kita meletakkan lagi 

dasar pertobatan . . . dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, dan iman kepada Tuhan.

(K-r-i-s-t-u-
s, tunggal)

Yaitu . . . ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan 
orang-orang mati dan hukuman kekal.

Dan inilah yang akan kita lakukan, jika Tuhan mengijinkan.

Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, 
dan yang pernah mendapat bagian di dalam Roh Kudus,

Saya minta perhatian anda sebentar. Apakah anda memperhatikan bahwa itu adalah karunia, dan 
bukan karunia-karunia, mendapat bagian dalam karunia-karunia sorgawi, tetapi “karunia” sorgawi, 
tunggal. Kristus, tunggal, karunia, tunggal.

. . . karunia sorgawi, dan . . . yang pernah mendapat bagian di dalam Roh Kudus

Dan yang mengecap Firman Allah . . .  . . . dan kuasa dunia 
yang akan datang,

(Mengecap apa? Firman Allah)

Namun jika mereka jatuh, maka untuk memperbaharui diri mereka lagi mereka harus 
sampai kepada pertobatan; lihatlah mereka menyalibkan lagi Anak Allah bagi diri mereka 
sendiri, dan menghinaNya di muka umum.

Sebab  .  .  .   .  .  .  tanah  yang  menghisap  air  hujan  yang  sering  turun  ke(Dengarkan!)



5Orang-Orang yang Diurapi di Akhir Zaman

atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang 
mengerjakannya, menerima berkat dari Allah.

Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna 
dan sudah dekat pada kutuk, yang berakhir dengan pembakaran.

(32) Sekarang, bandingkan itu dengan Matius 5:24 lagi. Perhatikan, Yesus berkata hujan dan 
matahari turun ke atas bumi, bahwa Allah menurunkannya untuk mempersiapkan makanan dan yang 
lainnya bagi manusia di bumi. Dan hujan diturunkan bagi makanan itu, tumbuh-tumbuhan. Tetapi lalang, 
rumput liar, yang ada di ladang itu, menerima yang sama itu. Hujan yang sama yang membuat gandum itu 
tumbuh adalah hujan yang sama yang membuat rumput liar tumbuh.
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(33) Betapa saya telah memperoleh sebuah pelajaran yang bagus mengenai hal itu pada suatu waktu 
ketika untuk pertama kalinya saya bertemu orang-orang Karismatik/Pentakosta. Dan itu adalah sebuah 
pelajaran yang berharga bagi saya. Saya bertemu dengan dua orang, yang satu . . . Tidak pernah 
mendengar berbicara dalam bahasa roh sebelumnya. Yang seorang berbahasa roh; yang lainnya 
menafsirkan, begitu sebaliknya. Dan memberitahukan yang benar; katakanlah, “Ada banyak di sini yang 
harus bertobat pada malam ini. Baik wanita maupun pria.” Dan orang-orang bangkit dan pergi ke altar. 
Saya berpikir, “Sungguh mulia.”

21

(34) Dan kemudian, dengan karunia kecil dari Roh Kudus itu, saya berbicara kepada orang-orang itu, 
anda tahu bagaimana—dan dalam hal mengetahui pikiran hati, hanya cara kecil untuk mengetahui. Dan 
salah seorang dari mereka adalah seorang Kristen yang sejati. Dan dia adalah seorang hamba Kristus 
yang sejati. Dan yang satunya adalah seorang yang munafik. Dan seorang dari mereka, seorang yang 
munafik itu, hidup dengan seorang wanita yang berambut hitam, berselingkuh dengan seorang wanita 
yang berambut pirang, dan punya anak-anak melalui dia. Baiklah, itu ada di dalam penglihatan; tidak bisa 
disangkal. Saya berbicara kepadanya tentang hal itu. Dia memandang saya dan berjalan mengelilingi 
gedung itu.

22

(35) Nah, tentu saja dulu saya cukup bingung. Saya berpikir bahwa saya masuk ke dalam malaikat-
malaikat, kemudian saya bertanya-tanya apakah saya bukannya berada di antara iblis-iblis. Bagaimana 
bisa begini? Saya tidak dapat memahaminya. Dan selama bertahun-tahun saya tidak mempedulikannya, 
hingga pada suatu hari . . . (Di manakah George Smith, anak laki-laki yang pacaran dengan putri saya . . 
. Kemarin kami pergi ke tempat pabrik tua itu di mana saya pergi berdoa). Dan setelah berada di sana 
selama beberapa hari, Roh Kudus memberikan ayat Firman ini kepada saya: “Hujan diturunkan ke tanah 
untuk menyirami tumbuh-tumbuhan, tetapi semak duri dan rumput duri juga hidup dari hujan yang sama, 
dan yang kesudahannya adalah dibakar.” Hidup melalui kehidupan yang sama yang bersumber dari Allah . 
. . Kemudian saya mengerti bahwa oleh . . . Yesus berkata, “Dari buah-buahnya mereka dikenal.”

23

(36) Sekarang, oleh karena itu, hujan yang turun ke atas tumbuh-tumbuhan natural yang ada di 
bumi adalah pralambang dari hujan Rohani yang memberikan Kehidupan Kekal, yang turun ke atas gereja; 
sebab kita menyebutnya hujan awal dan hujan akhir. Dan itu adalah hujan, yang tercurah dari Roh Allah 
ke atas GerejaNya.

24

(37) Perhatikan, ini adalah suatu hal yang sangat aneh. Paham? Ketika benih-benih itu masuk ke 
dalam tanah, bagaimanapun juga mereka ada di situ, mereka adalah semak duri dari mulanya. Tetapi 
gandum itu masuk ke dalam tanah itu juga . . . Dan tumbuh-tumbuhan itu adalah tumbuh-tumbuhan dari 
mulanya. Dan tiap-tiap tumbuhan menghasilkan lagi dirinya sendiri, menunjukkan bahwa ia adalah yang 
asli dari mulanya.

25

“Dan mereka akan menyesatkan Orang-orang pilihan juga sekiranya mungkin,” karena mereka 
memperoleh hujan yang sama, berkat yang sama, memperlihatkan tanda-tanda yang sama, keajaiban-
keajaiban yang sama. Paham? “Mereka akan menyesatkan, atau akan menipu Orang-orang pilihan 
sekiranya mungkin.” Nah, semak duri mau tidak mau menjadi semak duri, dan demikian juga gandum mau 
tidak mau menjadi gandum; itulah yang sudah ditentukan oleh Sang Pencipta dari mulanya. Itulah Orang-
orang pilihan. Hujan yang sama!

(39) Matahari terbit pada pagi hari dan menyinari bumi, sebagaimana itu menyinari kota ini di mana 
kita hidup. Dan matahari—matahari yang sama yang terbit di timur adalah matahari yang sama yang 
terbenam di barat. Dan matahari itu dikirimkan untuk mematangkan biji di bumi, di mana tubuh kita ini 
terbuat darinya.

26

(40) Kita hidup oleh bahan yang mati, hanya itulah caranya anda dapat hidup. Dan jika sesuatu itu 
harus mati setiap harinya sehingga anda hidup secara naturalnya, maka tidakkah itu benar bahwa jika 
tubuh anda harus hidup oleh bahan yang mati bagi kehidupan natural, maka anda harus memiliki sesuatu 
yang mati secara rohani untuk menyelamatkan kehidupan rohani anda. Dan Allah menjadi material, 
daging, dan mati supaya kita akan hidup. Tidak ada gereja, tidak ada yang lain di dunia ini yang dapat 
menyelamatkan anda selain Allah. Hanya itu saja sehingga mereka hidup olehnya.

27
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Sekarang, jalankan ayat-ayat Firman. Yesus adalah Firman. “Pada mulanya adalah Firman . . . Dan 
Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Pada mulanya adalah Firman . . . Dan Firman 
bersama-sama dengan Allah. Dan Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita.” “Dan 
manusia hidup bukan dari roti saja (untuk yang fisik), tetapi dari setiap Firman yang keluar dari mulut 
Allah.” Maka anda lihat, kita hidup oleh Firman, dan itu adalah Allah.

(42) Sekarang, matahari datang menyinari dan mematangkan biji. Nah, ia tidak bisa mematangkannya 
dengan tiba-tiba. Sebagaimana ia bergerak menjadi matang, ia terus-menerus mematangkan sampai itu 
menjadi bulir yang utuh. Jadi demikian pula dengan Gereja pada zaman ini. Dulu ia dimulai dengan masa 
kecil di zaman kegelapan di mana ia berada di bawah tanah. Sekarang ia bertumbuh kepada kematangan. 
Dan kita dapat melihatnya dengan sempurna, bagaimana Allah melalui alam selalu . . .

28

Anda tidak dapat mengganggu alam. Itulah masalahnya di masa ini. Kita menerbangkan bom-bom dan 
jatuh ke sana di lautan, menghancurkannya dan meledakkan sekitarnya dengan bom-bom atom. Anda 
sedang merusakkan tanah itu di sepanjang waktu, menjatuhkan ke dalamnya. Anda menebang pohon-
pohon, badai akan merenggut anda. Membendung sungai, ia akan meluap. Anda harus menemukan 
caranya Allah dalam melakukan itu dan tetap dengannya. Kita sudah mendenominasikan orang-orang di 
dalam gereja-gereja dan organisasi-organisasi; lihat apa yang sudah kita dapatkan. Tetaplah dengan 
cara yang sudah disediakan Allah untuknya.

(44) Tetapi anda lihat, Dia mengirimkan hujan (kembali ke pembahasan kita) kepada orang benar dan 
orang fasik. Yesus memberitahu anda di sini di Matius 24 bahwa itu akan menjadi tanda di akhir zaman. 
Sekarang, jika tanda ini hanya akan diberitahukan di akhir zaman, maka itu pasti akan diberitahukan 
sesudah pembukaan Meterai-meterai itu. Paham? Itu adalah tanda akhir zaman. Itu akan menjadi tanda, 
ketika hal-hal ini terjadi maka itu akan ada di akhir zaman. Dan itu akan menjadi tanda, nah, sehingga 
Orang-orang pilihan tidak akan dibingungkan dengan hal-hal ini. Anda memahaminya? Maka itu harus 
dinyatakan, dibukakan.

29

(45) Perhatikan. Baik gandum maupun rumput liar keduanya hidup oleh urapan yang sama yang dari 
surga. Keduanya bersukacita atasnya. Saya ingat ini menunjuk kembali kepada kejadian pada hari itu di 
Green's Mill. Saya—saya melihat penglihatan datang, dan ada suatu bumi yang besar, dan semuanya 
sudah diolah. Dan Penabur pertama muncul di situ. Saya ingin menyimpan hal itu di hadapan anda. 
Perhatikan apa yang muncul pertama, lalu apa yang mengikutinya. Dan sebagaimana Orang yang 
mengenakan pakaian putih itu datang mengelilingi bumi menaburkan benih . . . Kemudian di belakang Dia 
datang seseorang, berpakaian gelap, terlihat sangat pengecut, menyelinap di belakang Dia menaburkan 
rumput-rumput liar. Dan ketika hal ini terjadi . . . Kemudian saya melihat kedua kumpulan itu naik. Dan 
sementara keduanya naik, yang satu adalah gandum dan yang lainnya adalah rumput liar. Dan datanglah 
musim kemarau, bahwa ketika—keduanya terlihat menundukkan kepala mereka dengan berseru meminta 
hujan. Lalu datanglah awan besar meliputi seluruh bumi, dan turun hujan. Dan gandum itu bangkit dan 
berkata, “Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan.” Dan rumput-rumput liar itu bangkit dan berteriak, 
“Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan.” Hasil yang sama, keduanya binasa, keduanya hilang. Dan kemudian 
gandum itu naik dan merasa haus. Dan karena ia ada di ladang yang sama, kebun yang sama, tempat 
yang sama, di bawah pancuran yang sama, di situlah muncul gandum dan di situlah muncul lalang oleh 
hal yang sama itu juga. Perhatikan. Urapan air yang sama itu menghasilkan gandum, menghasilkan semak 
duri.

30

(46) Roh Kudus yang sama yang mengurapi gereja, yang memberikan kepada mereka keinginan untuk 
menyelamatkan jiwa-jiwa, yang memberi mereka kuasa untuk mengadakan mukjizat-mukjizat, Ia turun ke 
atas orang fasik sebagaimana juga turun ke atas orang benar: Roh yang sama itu juga. Sekarang, anda 
tidak dapat menjadikannya lain dan mengerti Matius 24:24. Dia berkata, “Akan muncul kristus-kristus 
palsu,” orang-orang palsu yang diurapi, yang diurapi dengan hal yang asli, tetapi dari situ menjadikan 
nabi-nabi palsu, dari situ menjadikan pengajar-pengajar palsu. Apa yang akan membuat seseorang ingin 
menjadi seorang pengajar palsu dari sesuatu yang adalah Benar? Nah, dan kita akan menuju ke tanda 
binatang itu dalam beberapa menit, anda akan melihat itu adalah denominasi. Paham, paham? Pengajar-
pengajar palsu, orang-orang palsu yang diurapi, kristus-kristus yang diurapi, tetapi yang adalah 
pengajar-pengajar palsu. Hanya begitulah caranya anda dapat melihatnya.

31

(47) Seperti yang di sini suatu hari yang lalu. Saya sudah mengutip hal ini . . . Saya akan 
mengutipnya karena kita disiarkan ke seluruh negeri. Suatu hari saya sedang berbincang-bincang dengan 
seorang teman saya (di mana hal ini datang pada pagi ini di Arizona). Dan dia mempunyai ladang jeruk 
citrus. Dan dia mempunyai sebatang pohon di situ yang adalah pohon jeruk yang sedang menghasilkan 
grapefruit [Semacam jeruk-jeruk besar—Ed.], dan jeruk limau, jeruk keprok, tangelo, dan saya lupa 
berapa banyak buah-buah yang berbeda-beda yang terdapat pada satu pohon itu. Dan saya berkata 
kepada orang itu; saya katakan, “Bagaimana ini? Jenis pohon apa itu?”

32

Dia berkata, “Pohon itu sendiri adalah pohon jeruk.”
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Saya berkata, “Kenapa kok ada grapefruit di situ? Kenapa kok ada jeruk limau padanya?”

Dia katakan, “Mereka ditempelkan kepadanya.”

Saya berkata, “Ngerti saya. Jadi sekarang,” saya berkata, “nah, tahun depan ketika pohon itu akan 
muncul dengan panenan buah yang lainnya (yang mana mereka semuanya matang kira-kira pada waktu 
yang sama.),” saya berkata, “lantas ia akan menghasilkan jeruk semuanya. Jika ia adalah sebatang 
pohon jeruk navel, ia akan menghasilkan jeruk-jeruk navel, bukan demikian, tuan?”

Dia berkata, “Tidak, tuan. Setiap cabang yang ditempelkan akan menghasilkan jenisnya sendiri.”

Saya berkata, “Anda maksudkan bahwa pokok limau akan menghasilkan limau dari pohon jeruk itu?”

Dia menjawab, “Benar, tuan.”

“Apakah grapefruit akan menghasilkan grapefruit dari pohon jeruk itu?”

Dia berkata, “Benar, tuan. Itulah sifat dari cabang yang ditempelkan kepadanya.”

Saya berkata, “Terpujilah Tuhan.”

Dia berkata, “Apa maksud anda?”

Saya berkata, “Satu pertanyaan lagi. Sekarang, apakah pohon jeruk itu akan pernah menghasilkan 
jeruk-jeruk lagi?”

Dia berkata, “Ketika ia mengeluarkan cabang yang lain.” Ketika ia mengeluarkan cabang yang lain, 
bukan ketika cabang yang ditempelkan kepadanya. Tetapi mereka semua adalah buah jeruk citrus, dan 
mereka hidup dari kehidupan jeruk citrus itu yang ada pada pohon jeruk citrus itu.

(48) Saya berkata, “Di situlah kalian. Methodis akan menghasilkan Methodis setiap waktu. Baptis 
akan menghasilkan Baptis setiap waktu. Katholik akan menghasilkan Katholik setiap waktu. Tetapi gereja 
Allah yang Hidup akan menghasilkan Kristus dari akar-akar itu, Firman setiap waktu, apabila ia pernah 
mengeluarkan cabang yang lain dari dirinya sendiri.”

33

(49) Sekarang, anda dapat menempelkannya di situ. Paham? Setiap grapefruit, limau, tangelo, jeruk 
keprok, apa saja buah-buah jeruk citrus mereka, setiap mereka masing-masing dapat hidup pada pohon 
itu, tetapi menghasilkan kesaksian yang palsu tentang pohon itu, hidup oleh pohon itu. Anda 
memahaminya? Mereka hidup dan berkembang pada kehidupan asli yang ada pada pohon itu. Nah, di 
situlah Matius 24:24. Hidup oleh kehidupan yang sama, tetapi mereka bukanlah yang benar dari mulanya. 
Mereka menghasilkan kesaksian palsu tentang pohon itu. Ia adalah pohon jeruk. Namun ia adalah pohon 
citrus.

34

Dan mereka berkata, “Gereja ini, denominasi ini memberikan kesaksian tentang Kristus.” Dan memiliki 
baptisan yang palsu, bersaksi palsu tentang Firman, mencoba mengatakan bahwa kuasa Allah hanya bagi 
para murid?

Yesus sendiri berkata, “Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah injil kepada setiap cabang yang 
akan pernah—pohon yang akan pernah menghasilkan, cabang yang nantinya akan ada pada pohon itu. 
Dan tanda-tanda ini akan mengikuti cabang-cabang yang asli.” Di mana? Sepanjang itu adalah pohon, 
sepanjang itu mengeluarkan cabang-cabang, sampai kepada kesudahan dunia. “Mereka akan mengusir 
setan-setan demi namaKu, berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, memegang ular, minum racun 
maut tidak akan celaka, menumpangkan tangan atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh.” 
Melihatkah zaman yang sedang kita hidupi? Mengertikah apa yang dikatakan Yesus?

(50) Ingat ini adalah akhir zaman, bukan yang ada pada Wesley dan yang dulu. Nah di akhir zaman 
hal ini akan terjadi. Sekarang, perhatikan ayat-ayat Firman; biarlah Mereka yang bersaksi. Yesus 
berkata, “Selidikilah Kitab-kitab Suci sebab di dalamnya kamu menyangka (atau percaya) bahwa kamu 
mempunyai Hidup Kekal, dan Kitab-kitab Sucilah Yang bersaksi tentang Aku.” Dengan kata lain “Jika 
pohon ini pernah mengeluarkan cabang . . . ”Akulah Pokok, Pohon; kamu adalah ranting-rantingnya; dia 
yang percaya kepadaKu, maka ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan.“ Yohanes 
14:12.

35

(51) Sekarang, “Dia yang tinggal di dalam Aku, dia yang, dia yang dulu ada di dalam Akar/TunasKu 
dari mulanya . . .” Itulah alasannya Yesus adalah keduanya baik Akar/Tunas dan Keturunan Daud. Dia ada 
sebelum Daud ada, di dalam Daud, dan sesudah Daud, keduanya baik Akar/Tunas dan Keturunan Daud, 
Bintang Fajar, Mawar Saron, dan Bunga Bakung di lembah, Alfa dan Omega, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 
Di dalam Dia diam kepenuhan KeAllahan secara tubuh, keduanya baik Akar/Tunas dan Keturunan Daud. 
“Dia yang adalah Kehidupan yang dipilih, Kehidupan yang ditentukan yang ada di dalamKu (dan Dia adalah 
Firman  dari  mulanya),  ketika  dia  muncul  dia  akan  menghasilkan  buah-buahKu.”  Yohanes  14:12.  Tetapi

36
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yang lain-lain akan hidup oleh hal yang sama, menyebut diri mereka Kristen dan orang-orang percaya. 
Bukan semua orang yang berseru; “Tuhan, Tuhan,” akan masuk.

Nah, hal ini akan terjadi dan dinyatakan pada hari-hari terakhir ketika misteri-misteri Allah akan 
digenapkan (seperti yang akan kita bahas sebentar lagi).

(52) Pohon-pohon ini—pokok yang benar dan pokok yang palsu . . . Anda sudah mendengar saya 
mengkhotbahkan tentang hal itu sejak—sekian tahun yang lalu, bagaimana mereka bertumbuh bersama. 
Membawa mereka kepada individu-individu dan memperlihatkan bahwa dari Kain dan Habel, kedua pokok 
itu bertemu di sebuah mezbah, keduanya relijius, keduanya diurapi, keduanya menginginkan kehidupan 
dan menyembah Allah yang sama, dan satu ditolak dan yang satu diterima. Dan satu-satunya cara di 
mana yang satu itu diterima adalah karena bisa melakukan sesuatu yang berbeda dari saudaranya, itu 
sudah diwahyukan kepadanya, sebab Alkitab berkata, “Oleh iman (Ibrani pasal 11)—oleh iman Habel 
mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih memuaskan daripada korban Kain, di mana Allah 
bersaksi bahwa dia adalah orang benar.”

37

Yesus berkata (pewahyuan rohani tentang Siapakah Dia), “Menurut orang siapakah Aku, Anak 
manusia?”

Dia berkata—Petrus berkata: “Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang Hidup.”

“Diberkatilah engkau Simon bin Yunus; sebab darah dan daging tidak pernah menyatakan hal ini 
kepadamu; melainkan BapaKu yang di surga yang menyatakannya. Di atas batu karang ini Aku akan 
mendirikan jemaatKu.” Apa? Pewahyuan Firman yang benar. Di situlah lagi-lagi Pokok yang Benar itu. 
“Habel, oleh iman . . .” Anda berkata, “Itu bukan pewahyuan.”

(53) Apakah iman? Iman adalah sesuatu yang dinyatakan kepada anda, itu masih belum terjadi, 
tetapi anda percaya itu akan terjadi. Iman adalah pewahyuan kehendak Allah. Jadi oleh pewahyuan . . .
38

Dan bahkan gereja-gereja di zaman ini tidak percaya kepada pewahyuan rohani. Mereka percaya 
pada suatu pengajaran dokmatik dari suatu sistim. “Oleh pewahyuan Habel mempersembahkan kepada 
Allah korban yang lebih memuaskan daripada korban Kain, dengan jalan itu Allah bersaksi bahwa dia 
adalah orang benar.” Amin. Saya berharap anda melihat hal itu. Melihatkah di mana kita sedang hidup, 
melihatkah zaman tersebut?

Saya sedang berbicara dengan seorang pria belum lama lalu, seorang sarjana Kristen dan pria. Dia 
berkata, “Tuan Branham, kami menolak semua pewahyuan.”

(55) Saya berkata, “Berarti anda harus menolak Yesus Kristus, sebab Dia adalah pewahyuan Allah, 
Allah yang dinyatakan di dalam daging manusia.” Jikalau anda tidak melihatnya, anda binasa.
39

Yesus berkata, “Jikalau kamu tidak percaya bahwa Aku adalah Dia, maka kamu akan mati di dalam 
dosa-dosamu.” Dia adalah pewahyuan Allah, Roh Allah yang dinyatakan di dalam rupa manusia. Jika anda 
tidak dapat percaya hal itu, anda binasa. Jika anda menempatkan Dia sebagai pribadi yang ketiga, pribadi 
kedua, atau pribadi yang lainnya di samping Allah, anda binasa. “Jikalau kamu tidak percaya bahwa Aku 
adalah Dia, maka kamu akan mati di dalam dosa-dosamu.” Suatu pewahyuan.

(56) Tidak heran kalau mereka tidak dapat memahami Dia. “Tidak ada seorangpun yang dapat datang 
kepadaKu, kalau bukan BapaKu yang menariknya. Dan semua yang telah Bapa berikan kepadaKu (di 
dalam akar-akar itu), akan datang kepadaKu.” Paham? Anda memahaminya? Oh, betapa kita seharusnya 
mengasihi Dia, memuja Dia, memuji Dia, demi melihat buah Roh itu di hari-hari terakhir yang ada di Pohon 
Mempelai Wanita itu matang di puncak waktu.

40

(57) Pokok yang benar dan pokok yang palsu, keduanya memiliki urapan yang sama. Air itu jatuh ke 
atas keduanya. Tidak heran Dia memperingatkan kita bahwa itu akan menyesatkan Orang-orang pilihan 
juga sekiranya mungkin.

41

Perhatikan. Mereka terlihat sama; mereka diurapi dengan urapan yang sama. Tetapi perhatikan, “Dari 
buahnyalah . . .” Bagaimana anda mengetahuinya—bagaimana anda tahu bahwa itu bukan jeruk? Karena 
ia menghasilkan grapefruit. Pokok itu benar; ia hidup pada pohon itu; tetapi ia menghasilkan grapefruit. 
Ia tidak seperti yang pertama. Dan jika gereja mengatakan bahwa mereka percaya Yesus Kristus sama 
kemarin, hari ini, dan selamanya, namun menolak kuasaNya, menolak pekerjaan-pekerjaanNya, menolak 
FirmanNya . . . Jika—jika . . . Gereja yang percaya kepada Yesus Kristus akan melakukan pekerjaan-
pekerjaan Yesus Kristus; ia akan memiliki Hidup Yesus Kristus. Dan jika ia tidak punya . . . Tidak peduli 
apakah kehidupan itu dicurahkan kepadanya, jika ia tidak ditentukan dari akar-akar itu, ia akan 
menghasilkan grapefruit setiap waktu atau sesuatu yang berbeda. Tetapi jika ia adalah Kehidupan yang 
sudah ditentukan di dalam Akar-akar itu, ia akan menghasilkan Yesus Kristus sama kemarin, hari ini dan 
selama-lamanya, jika ia adalah Firman yang muncul melalui Tunas/Akar itu, di mana Dia adalah Akar itu, 
dari sejak permulaan waktu.
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(59) Perhatikan. Tetapi dari apa yang mereka hasilkan menyatakan perbedaan itu. “Dari buahnyalah,” 
Yesus berkata, “kamu akan mengenal mereka.” Orang tidak akan mengumpulkan anggur dari sekumpulan 
rumput liar bahkan meskipun rumput liar itu ada di antara pokok anggur itu. Hal itu bisa saja terjadi, 
tetapi buah itulah yang akan mengatakannya. Apakah buah? Firman bagi—buah bagi musimnya; itulah 
yang sekarang ini, pengajaran mereka. Pengajaran tentang apa? Pengajaran di zamannya, masa apakah 
itu—doktrin manusia, doktrin denominasi, tetapi—atau Firman Allah bagi masanya.

42

Sekarang . . . Waktu berlalu dengan sangat cepat, bahwa . . . Kita dapat menyinggung hal itu untuk 
waktu yang lama, tetapi saya yakin bahwa anda hadir di sini, dan saya yakin anda yang berada di 
seluruh negeri, dapat mengerti apa yang sedang saya coba beritahukan kepada anda, sebab kita tidak 
punya waktu yang banyak untuk membahasnya.

(60) Tetapi anda akan melihat bahwa urapan itu turun ke atas orang fasik, pengajar-pengajar palsu, 
dan menyebabkan mereka melakukan dengan tepat apa yang Allah suruhkan kepada mereka supaya tidak 
melakukannya; tetapi toh mereka akan melakukannya. Mengapa? Mau tidak mau mereka akan 
melakukannya. Mana mungkin rumput liar bisa menjadi sesuatu yang lain selain menjadi rumput liar? Tidak 
peduli seberapa banyak hujan dipercikkan ke atasnya, tetap saja ia akan menjadi rumput liar. Itulah 
alasan Yesus mengatakan bahwa mereka akan begitu mirip sehingga akan menyesatkan orang pilihan 
(yang ada di dalam akar-akar itu), sekiranya mungkin. Tetapi itu tidak mungkin. Gandum tidak dapat 
berbuat sesuatu selain menghasilkan gandum; itu saja yang dapat dihasilkannya.

43

(61) Perhatikan. Ingat, Allah bukanlah pencipta organisasi. Iblis adalah pencipta organisasi. Saya 
sudah membuktikan hal itu oleh Firman berulang kali dan terus-menerus, tidak akan masuk kepada hal itu 
pada pagi ini. Kita tahu bahwa Allah tidak pernah mengorganisasikan orang-orang seperti itu, membuat 
suatu organisasi. Beratus-ratus tahun setelah kematian murid yang terakhir itu sebelum mereka pernah 
memiliki organisasi yang pertama. Itu selalu terbukti gagal. Jika itu tidak, kenapa kita tidak bersama-
sama ada di dalam kasih di masa ini, Methodis, Baptis, Presbiterian, Katholik dan semuanya? Kenapa 
pekerjaan-pekerjaan Allah tidak mengikuti kita, dan setiap gereja juga begitu, Firman? Hal-hal itu yang 
memisahkan orang-orang, persaudaraan . . . Kita semakin jauh dari Allah daripada yang dulu kita pernah 
ada, gereja-gereja, menyatakan.

44

(62) Nah, kita sudah diberitahu bahwa segala sesuatu yang dulu pernah terjadi adalah sebagai 
contoh, bagi pengajaran kita, teguran-teguran, peringatan-peringatan; bahwa semua yang dulu terjadi 
di Perjanjian Lama, bayangan untuk menunjukkan apa yang akan terjadi di dalam Perjanjian Baru di masa-
masa kita. Sama seperti, jika anda tidak pernah melihat tangan anda dan anda pandang ke atas dan 
anda melihat sebuah bayangan di dinding (sebagaimana tangan saya akan terlihat dari lampu), jika ia 
punya lima jari di sini di bayangan, ketika negatifnya—dan anda gerakkan tangan anda ke arah positifnya
—ke arah—ke arah negatifnya, maka itu harus berjumlah lima jari. Sebagaimana Alkitab katakan kepada 
kita, bahwa Perjanjian Lama adalah bayangan, pralambang, dari hal-hal yang baru, atau hal-hal yang 
akan datang, bukan hal-hal yang ada, tetapi itu adalah bayangan, pralambang dari hal-hal yang akan 
datang.

45

(63) Mari kita kembali dan melihat apakah hal ini sudah pernah ada di zaman yang lain (apakah anda 
mau?) sehingga kita akan tahu untuk membuktikan hal ini bolak-balik oleh Firman, bukan oleh ide 
manusia, atau suatu teori. Saya tidak peduli siapapun dia, siapapun orangnya, diri saya sendiri, ataupun 
orang lain, jika dia tidak berbicara sesuai dengan hukum Taurat dan para Nabi maka tidak ada Terang di 
dalam dirinya. Paham? Itulah yang dikatakan Alkitab: “Biarlah setiap perkataan manusia bohong namun 
perkataan Allah benar,” tanpa mempedulikan siapa pun itu.

46

(64) Sekarang, mari kembali dan menemukan apakah hal ini pernah terjadi untuk memperlihatkan 
kepada kita sebagai contoh. Kita bisa kembali ke Kitab Keluaran dan membicarakan satu karakter yang 
bernama Musa, yang adalah seorang nabi yang diurapi, yang diutus Allah dengan Firman Allah dan 
kehendak Allah bagi angkatannya. Sebagaimana Firman Allah senantiasa berjalan di dalam 
kesinambungan, Dia berkata bahwa Dia tidak berbuat sesuatu sebelum terlebih dahulu Dia 
menyatakannya kepada nabi-nabiNya. Baru kemudian Dia melakukannya.

47

Nah, Dia tidak dapat berdusta. Dia tidak dapat berdusta dan menjadi Allah. Tidak, tuan. Dia tetap 
benar. Tidak ada dusta di dalam Dia. Dia . . . Dan Dia tidak dapat merubahnya. Jika Dia bisa, maka Dia 
bukan Allah; Dia sudah melakukan kesalahan. Dia harus menjadi yang tidak terbatas. Dan yang tidak 
terbatas itu tidak dapat melakukan kesalahan. Paham? Jadi apapun yang pernah diucapkan Allah, itu 
benar selamanya. Paham? Dan Dia menjanjikan hal itu. Jadi perhatikan. Tidak terdapat di manapun di 
Alkitab, jikalau itu tidak mengikuti dengan benar berkesinambungan dengannya.

(65) Nah, Allah menjanjikan Abraham bahwa keturunanNya akan menjadi orang asing di—di suatu 
negeri yang asing selama empat ratus tahun; kemudian Dia akan membawa dia keluar dengan tanganNya 
yang dahsyat dan perkasa, memperlihatkan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizatNya di antara bangsa itu 
di mana mereka tinggal dengannya. Waktunya bagi janji itu sudah dekat. Orang-orang  sudah  lupa  akan

48
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hal itu. Mereka sudah punya orang-orang Farisi dan Saduki dan sebagainya, denominasi-denominasi; 
tetapi mendadak datanglah Tuhan ke situ dan menarik dari—menjauhkan dari antara mereka. Allah tidak 
pernah sekalipun atau kapanpun pernah memanggil seorang nabi dari sebuah denominasi. (Tidak, tuan.); 
dia sudah begitu terikat. Dia tidak bisa melakukannya. Dia pasti tinggal dengan denominasi itu.

(66) Musa, seorang manusia yang diutus Allah dengan Firman Allah . . . Dan dalam perjalanannya 
membawa Israel ke tanah perjanjian, keras dengan perintah Allah, dia bertemu dengan nabi lain, orang 
lain yang diurapi yang mempunyai urapan yang asli dari Roh Kudus yang sama yang juga ada pada Musa. 
Itu benar. Dia adalah seorang nabi. Roh Kudus ada pada orang ini. Namanya Bileam. Kita semua mengenal 
dia. Baiklah, hal itu juga—hal-hal yang sama—hal-hal yang diucapkan orang itu masih berlaku—kira-kira 
2800 tahun yang lalu—“Engkau sungguh seperti seekor banteng, oh Israel. Siapa yang memberkati 
engkau akan diberkati; siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk. Engkau kuat dan perkasa. Sungguh 
benar kemah-kemahmu oh Yakub.” Lihat, dia tidak dapat menolong dirinya sendiri. Dia datang ke sana 
dengan maksud di hatinya untuk mengutuk bangsa itu.

49

(67) Oh, kalian pengajar-pengajar palsu, mendengarkan kaset-kaset khotbah ini selama sekian tahun 
ini dan sudah melihat Allah meneguhkannya dengan tepat apa yang telah Dia katakan, dan kalian duduk 
belajar dan tahu bahwa itu Kebenaran, dan karena denominasi-denominasi kalian yang berbeda-beda itu, 
kalian membantahnya dan memberitahu jemaat kalian bahwa itu tidak demikian. Celakalah kalian. Waktu 
kalian sudah dekat.

50

(68) Bileam, diurapi dengan Roh yang sama yang juga ada pada Musa . . . Apa perbedaan itu? 
Pengajaran Musa adalah sempurna. Alkitab katakan di sini di II Petrus bahwa pengajaran Bileam itulah 
yang diterima oleh Israel sehingga Allah tidak pernah mengampuni: dosa yang tidak terampuni. Tidak 
satupun dari mereka yang selamat. Meskipun mereka sudah keluar di bawah berkat-berkat Allah dan 
melihat tangan Allah bergerak melalui nabi besar ini dan melihatnya dengan tepat dibuktikan oleh Allah, 
dan karena ada nabi yang lain datang dengan suatu pengajaran yang bertentangan, dan membantah 
Musa, dan berusaha membuktikan kepada bangsa itu bahwa Musa salah . . . Dan Datan, Korah dan 
banyak dari mereka yang setuju dengan dia dan mengajari anak-anak Israel untuk melakukan perzinahan, 
supaya berjalan menurut organisasinya bahwa kita semua sama. “Apakah kita Methodis, Baptis, 
Presbiterian, atau Karismatik/Pentakosta, dan apalagi yang lain, kita semua sama.” Kita tidak sama. 
Kalian adalah orang-orang yang dipisahkan, kudus bagi Tuhan, yang dipersembahkan kepada Firman dan 
Roh Allah untuk menghasilkan buah janjiNya di zaman ini. Dan kalian bukan berasal dari mereka.

51

Saya tahu itu sangat keras, tetapi tetap kebenaran yang sama. Yang dipersembahkan bagi sebuah 
pelayanan pada hari-hari terakhir ini . . . Keluarlah dari antaranya.

(70) Nah, “pengajaran Bileam itu,” bukan nubuatan Bileam, itu tidak masalah; itu adalah Allah. Berapa 
banyak yang percaya hal itu? Nubuatan Bileam adalah sungguh benar, sebab Dia tidak dapat 
mengucapkan sesuatu yang lain. Urapan Allah tidak akan mengucapkan sesuatu yang lain. Dan Allah 
membuktikannya dengan pembuktian bahwa itu Kebenaran. Namun pengajaran Bileam itulah. Sekarang, 
bandingkan itu dengan Matius 24:24.

52

Orang-orang yang diurapi, tetapi pengajaran mereka palsu, trinitas dan semua yang seperti itu. 
Salah, antikris. Saya harap perasaan anda tidak terluka dan jangan matikan telepon itu, dan jangan 
bangkit berdiri dan keluar. Tetaplah duduk, dan mari lihat apakah Roh Kudus tidak akan menyatakan itu 
kepada anda dan membuktikannya kepada kita. Anda berkata, “Tetapi saya . . .” Apapun yang anda 
percaya, tetaplah duduk, dan dengarkan, dan minta Allah untuk membuka hati anda, maka anda akan 
mengetahui apakah anda semak duri, atau rumput liar, atau di mana saja anda sedang berdiri. Paham?

(72) Nah, bahkan Yudas, yang sudah ditetapkan kepada penghukuman itu, berada di sana di 
hadapan Yesus, dan Yesus memberitahu dia, “Kamulah orangnya. Apapun yang hendak kau perbuat dan 
apapun yang sudah harus kamu perbuat, perbuatlah dengan segera.” Dia tahu apa yang sedang 
dilakukan Yudas, hanya untuk mendapatkan uang 30 keping perak dan popularitas menjual Tuhan Yesus 
Kristus: seorang dari murid-muridNya, bendahara gereja, Yesus menyebut dia sahabatNya. Paham? 
Alkitab katakan bahwa dia dilahirkan sebagai anak kebinasaan, sama seperti Yesus yang dilahirkan 
sebagai Anak Allah. “Sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga.”

53

(73) Perhatikan baik-baik sebagaimana kita akan belajar terus. Kita akan ambil contoh yang lain lagi 
di Kitab Raja-raja. Ada seorang nabi, dan namanya Mikha. Dia adalah anak Yimla, dan dia adalah seorang 
nabi. Dia. Dan ada nabi yang lain, kepala dari organisasi nabi-nabi: orang-orang yang diurapi. Alkitab 
katakan mereka adalah nabi-nabi, sama sebagaimana Alkitab katakan bahwa Bileam adalah seorang nabi: 
orang-orang yang diurapi. Dan ada salah seorang dari mereka yang bernama Mikha yang diurapi Allah dan 
yang diutus Allah dengan Firman Allah. Ada seorang, Zedekia, yang menyangka bahwa dirinya diutus oleh 
Allah. Dia diurapi oleh Allah, tetapi pengajarannya bertentangan dengan Firman Allah. “Akan muncul 
kristus-kristus palsu, yang mengadakan tanda-tanda heran, akan menyesatkan orang-orang pilihan 
sekiranya mungkin.”

54
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(74) Perhatikan keduanya, dua-duanya diurapi. Sekarang, bagaimana anda dapat mengatakan mana 
yang benar dan mana yang salah? Lihat apa yang dijanjikan Firman untuk Ahab. Nabi yang sebelum dia, 
yang adalah Elia, salah seorang dari nabi-nabi terbesar di zamannya, itu adalah seorang nabi yang 
dibuktikan benar, nabi yang dibuktikan benar itu berkata bahwa karena Ahab sudah melakukan kejahatan 
ini, maka anjing-anjing akan menjilati darahnya (mengambil nyawa Nabot), dan bahwa anjing-anjing itu 
akan memakan Izebel dan tubuhnya akan dijadikan pupuk di ladang. Sekarang, bagaimana anda dapat 
memberkati apa yang sudah dikutuk Allah? Atau bagaimana anda dapat mengutuk, seperti dikatakan 
Bileam, apa yang sudah diberkati Allah? Paham? Tetapi nabi-nabi ini sungguh-sungguh. Tidak diragukan 
bahwa mereka adalah orang-orang baik, orang-orang terhormat, sebab untuk menjadi seorang nabi di 
Israel anda harus menjadi seorang yang terhormat, atau bahkan menjadi orang Israel. Jika tidak anda 
akan dilempari batu. Mereka adalah orang-orang terhormat. Mereka adalah orang-orang pandai. Mereka 
orang-orang berpendidikan. Mereka adalah orang-orang pilihan Ahab dari bangsa itu. (Melihatkah itu, 
Saudari Wright?) Yang diseleksi dari bangsa itu, layak bagi . . .

55

(75) Dan sekarang, ketika Mikha melihat dalam penglihatannya, dia tahu di dalam hatinya apa yang 
sudah dikatakan Firman, tetapi dia ingin melihat apa yang akan dikatakan Roh yang ada di dalam dirinya. 
Jadi mereka menyuruh dia; mereka berkata, “Kamu katakan hal yang sama yang sudah dikatakan oleh 
nabi-nabi yang lain ini. Dan kalau melakukan, yah, kamu akan—kami akan masukkan kamu ke dalam 
persekutuan dengan tidak diragukan lagi.” Paham? “Kami akan jadikan kamu salah seorang dari kami. Kami 
akan bawa kamu kembali ke denominasi kami. Kamu adalah . . . Kami tahu kamu adalah nabi, tetapi kamu 
selalu mengucapkan hal-hal yang kutuk. Kamu selalu mengutuk Ahab. Sekarang, Zedekia, si ketua itu 
(paus atau apapun dia), sekarang dia sudah memberkati Ahab, dan berkata, 'Pergilah lakukan itu.' Nah, 
kamu katakan yang sama, Yimla. Yah, kamu orang yang malang: kamu hampir tidak punya jemaat sama 
sekali, dan orang-orang ini punya jutaan jemaat. Seluruh bangsa itu mengikuti mereka. Sekarang, 
katakan yang sama seperti yang mereka katakan. Lihat saja apa yang akan kamu lakukan, kamu akan—
kamu makan banyak dari negeri itu.” Dia sedang berbicara kepada orang yang salah waktu itu.

56

(76) Bagaimanakah seandainya kalau itu sudah diobrolkan, “Dapatkah kamu menemukan sesuatu 
yang salah dalam diri Zedekia, Mikha?”
57

“Tidak.”

“Pernahkah kamu melihat dia melakukan dosa?”

“Tidak.”

“Pernahkah kamu melihat dia mengumpat seseorang?”

“Tidak.”

“Pernahkah kamu menangkap dia minum-minum?”

“Tidak.”

“Dapatkah kamu membantah pendidikannya?”

“Tidak.”

“Kamu percaya bahwa gelar doktornya itu palsu?”

“Tidak.”

“Kamu percaya bahwa gelar Ph.D-nya itu benar?”

“Tentu, oleh Mahkamah Agama, saya berpendapat itu adalah mahkamah, saya rasa itu bagus.”

“Baiklah kalau begitu, mengapa kamu tidak mau bergabung dengannya?”

“Karena dia keluar dari Firman.”

“Baiklah, kalau begitu kita akan adakan pertikaian soal itu.”

Seperti Elia nabi itu yang sebelumnya . . . Dan jika anda adalah anak Allah, anda akan tetap dengan 
Nabi dari Alkitab ini. Itu adalah Firman. Perhatikan zamannya, masanya.

(78) Baiklah, bagaimana seandainya Zedekia akan berkata, “Oh, aku tahu nabi itu mengatakan 
begitu, tetapi itu adalah untuk generasi yang akan datang; itu jangka waktunya masih jauh dari 
sekarang.”

58

Dia berkata, “Tunggu sampai aku mendapat penglihatan dari Tuhan, dan kemudian akan aku 
beritahukan kepadamu.”
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Berkata, “Kalau begitu kamu mengatakan yang sama?”

Dia berkata, “Aku hanya akan mengatakan apa yang Allah katakan, lain tidak, tidak lebih. Aku tidak 
dapat menambahkan satu kata kepadanya atau mengurangi satu kata darinya.” Jadi malam itu di dalam 
doa Tuhan datang kepada dia dalam suatu penglihatan. Esok paginya dia pergi, dia berkata . . . Ada dua 
orang nabi!

(79) Orang yang terpandang di bangsa itu, di kemiliteran dan pandangan nasional yaitu Zedekia. Dia 
adalah kepala nabi oleh Raja. Dia adalah kepala dari semua nabi yang lain oleh organisasi. Dia dijadikan 
oleh organisasinya menjadi kepala atas mereka semua, barangkali pembaca yang terbaik, pelajar yang 
berpendidikan terbaik, sangat memenuhi syarat bagi pekerjaan itu. Dan dia diurapi dengan Roh Kudus, 
sebab dia disebut seorang nabi. Tentu. Bukan nabi biasa, dia adalah nabi Ibrani. Sekarang, perhatikan 
dia.

59

(80) Zedekia berkata, “Tuhan berbicara kepadaku, 'Buatkanlah bagiKu dua tanduk besi,'” sebuah 
simbol, seorang nabi biasanya memberikan simbol-simbol. Dia berkata, “Buatlah tanduk-tanduk besi ini.” 
Roh Kudus berkata kepadaku, “Ambillah ini . . . 'Urapan yang memberkatiku itu (Jangan berpikir itu adalah 
berkorban tetapi untuk mendapatkan poinnya.)—Roh Kudus yang berbicara dalam bahasa roh melalui aku, 
Seorang yang telah membuktikan diriku, Dia berkata, ”Ambil tanduk-tanduk ini, dan melalui ini katakan 
kepada raja bahwa dia akan benar-benar mengusir Siria keluar dari negeri itu. Dan Aku akan 
mengembalikan tanah itu kepadanya yang adalah milik Israel, gereja itu.'“ Saudara, itu sangat mendasar, 
sama seperti yang dilakukan Bileam.

60

Pada dasarnya Bileam hanya mengatakan seperti yang dikatakan Musa. Musa . . . Angka Allah yang 
benar adalah tujuh. Dan Bileam berkata, “Dirikanlah bagiku di sini tujuh mezbah—tujuh korban yang tidak 
haram, lembu jantan, dan tujuh ekor domba jantan.” Itu berbicara tentang kedatangan Anak Allah. Pada 
dasarnya dia benar sama seperti mereka.

(81) Dan di sinilah Zedekia yang pada dasarnya benar. “Sebab tanah ini milik kita. Yah, orang-orang 
Siria dan Filistin yang ada di sana memberi makan anak-anak mereka dan sebagainya, musuh kita, 
dengan makanan itu sehingga anak-anak kita tidak punya makanan, padahal Allah memberikan tanah ini 
kepada kita.” Saudara, itu adalah sebuah pendapat yang bagus. Saya berpendapat dia dapat 
meneriakkan itu di hadapan Israel, dan mereka dapat berteriak sekeras mungkin. Nah, sekarang saya 
sedang berbicara tentang zaman ini, saya harap anda memperhatikan saya. Semua jeritan, teriakan itu!

61

(82) Anda ingat Daud hari Minggu yang lalu? Paham? Anda yang di luar sana di radio, atau di daerah 
di mana saluran telepon ini terhubung, jika anda tidak mendapatkan pesan pada hari Minggu yang lalu, 
pastikan anda mendapatkannya. “Mencoba Melakukan Pelayanan Allah Tanpa Ditetapkan Untuk 
MelakukanNya.” Tidak peduli setulus apa anda; bagus; tapi mutlak tidak diterima oleh Tuhan. Paham?

62

Sekarang, di sinilah Zedekia berpikir bahwa dia benar.

(83) Mikha berkata, “Biar aku tanya Tuhan.” Jadi dia datang pada keesokan paginya dengan 
DEMIKIANLAH FIRMAN TUHAN. Dia menguji penglihatannya dengan Firman.
63

Sekarang, jika dia sudah katakan itu kepada Zedekia, “Tahukah kamu apa yang dikatakan nabi 
Alkitab itu yang memberitahukan apa yang akan terjadi terhadap orang ini?” . . .

“Tetapi bukan pada saat ini, karena orang ini adalah seorang yang terhormat.” Dia mencoba (Jangan 
sampai gagal untuk mengerti hal ini.)—dia sedang berusaha mengembalikan kepada gereja itu hal-hal 
yang menjadi milik gereja tersebut. Dia sedang berusaha mengembalikan tanahnya itu. Bukan hal-hal 
yang Rohani; andaikata itu yang akan dilakukan, dia sudah mengguncangkan seluruh bangsa itu sama 
seperti yang dilakukan Elia, tetapi berusaha untuk memberikan kepada mereka hal-hal yang jasmaniah: 
“Kami punya tanah. Kami adalah sebuah organisasi yang besar. Kami milik itu. Kita semua—kalian semua, 
kalian Protestan seharusnya kalian semua bergabung dengan kami.” Kita akan masuk ke hal itu sebentar 
lagi. “Bagaimanapun juga kita semua adalah saudara dan saudari.” Tidak demikian. Tidak pernah dan tidak 
akan pernah terjadi kepada gereja Allah yang asli yang sesungguhnya. Tidak bisa.

(86) Perhatikan, dia mendapat penglihatan. Dan demikianlah Dia berkata, “Allah berbicara kepadaku.” 
Sekarang, lihat, orang itu sungguh-sungguh. Dia berkata, “Dia berkata, 'Buatlah tanduk-tanduk ini, dan 
pergilah ke hadapan raja itu dan rebutlah daerah bagian barat (atau yang mana—di mana saja tanah itu 
terletak darimana mereka sedang berdiri) . . . Majulah dan itu akan menjadi DEMIKIANLAH FIRMAN TUHAN 
bahwa dia akan memperoleh kemenangan dan pulang kembali, kemenangan bagi gereja,' akan mengusir 
mereka.” Itu sangat mirip, bukankah begitu? Apa masalahnya? Di sinilah Mikha datang. Berkata, “Nah, 
kamu memberikan nubuatanmu.”

64

Berkata, “Teruskan saja. Tetapi aku melihat Israel seperti domba, tercerai-berai, tidak mempunyai 
gembala.” Whew. Tepat sebaliknya.
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(88) Sekarang, kalian jemaat. Sekarang, manakah yang benar di antara kedua nabi itu? Cara satu-
satunya anda dapat memberitahukan perbedaan pada keduanya adalah dengan mengujinya melalui 
Firman.

65

Berkata, “Bagaimana kamu mendapatkan ini?”

Dia berkata, “Aku telah melihat Allah duduk di atas takhtaNya.” Katanya, “Aku melihat segenap 
tentara surga ada di dekat Dia.”

Sekarang, ingat, Zedekia baru saja berkata bahwa dia juga melihat Allah di dalam Roh yang sama. 
“Aku melihat Allah. Dia menyuruhku supaya membuat tanduk-tanduk dari besi. Majulah dan usirlah bangsa 
itu dari sini, sebab ini milik kita. Bangsa-bangsa yang lain tidak berhak atasnya.” Mereka akan 
mendapatkannya jika mereka tetap dengan Allah, mereka akan memilikinya, tetapi mereka sudah menjauh 
dari Allah. Begitulah jalannya organisasi, gereja. Ia punya hak kepada hal-hal ini, tetapi anda sudah 
ditipu dengan itu, karena anda sudah menjauh dari Firman Allah dan Roh Allah, Urapan, untuk 
membuktikan Firman di zamannya. Jangan sampai anda gagal mendapatkan Pesan ini.

(90) Perhatikan apa yang terjadi sekarang. Dia berkata, “Aku telah melihat Allah” Mikha melihatnya, 
“duduk di atas takhta di dalam surga. Segenap tentara surga berkumpul di dekatNya. Dia berkata, 
'Siapakah yang dapat kita utus untuk turun dan menipu Ahab untuk menggenapkan perkataan Elia, 
nabiKu yang dibuktikan itu. Aku sudah berkata bahwa Elia akan datang. Dan dia memiliki FirmanKu. Langit 
dan bumi akan berlalu, tapi FirmanKu tidak akan gagal. Aku tidak peduli semodern apa yang mereka 
dapatkan, atau sebaik apa yang mereka dapatkan, atau sehebat apa pendidikan yang mereka peroleh, 
atau sebesar apa mereka, FirmanKu tidak akan pernah gagal.' Dan datanglah suatu roh dusta yang keluar 
dari neraka, dia berlutut, dan berkata, 'Jika engkau mau mengijinkanku, aku dapat memberikan urapanku 
kepada mereka, membuat mereka melakukan segala macam tanda atau keajaiban, sejauh aku bisa 
membuat mereka keluar dari Firman. Bahkan mereka pun tidak akan tahu bahwa itu adalah FirmanMu. Dia 
mengacuhkanNya demi popularitas. (Saudara, waktu tidak berubah. Saudara Neville, itu benar. Anda 
ingat, itu benar.) aku akan turun ke atas dia, membuatnya melakukan hal-hal yang sama yang juga 
dilakukan oleh mereka yang lain. Aku akan buat dia bernubuat dan mengatakan suatu dusta.” Bagaimana 
itu bisa menjadi suatu dusta? Karena itu bertentangan dengan Firman.

66

(91) Anda terima baptisan-baptisan palsu ini, palsu anu, anu, dan anu, saya tidak peduli senyata 
apa itu kedengarannya, sehebat apa mereka mencoba menirunya, itu adalah dusta jika itu bertentangan 
dengan Firman Allah di zaman ini. Itu tepat. Anda berkata, “Baiklah, kita adalah . . . Baiklah, kita sudah 
melakukan ini, dan kita sudah melakukan ini; dan gereja kami adalah jalan ini, dan . . . ” Saya tidak peduli 
apakah itu; jika itu bertentangan dengan Firman yang ditulis bagi zaman ini, itu dusta. Allah tidak akan 
berurusan dengannya. Tidak peduli setulus apapun itu, setinggi apa pendidikannya, betapapun 
pandainya, walaupun kedengarannya benar, walaupun kedengarannya masuk akal, jika itu bertentangan 
dengan Firman di zaman ini . . . Kita akan masuk ke hal itu lebih dalam sedikit dalam beberapa menit, 
waktu mengijinkan kita. Jika tidak, kita akan membahasnya lagi nanti malam.

67

(92) Perhatikan. Dia sungguh-sungguh, seorang yang baik, tidak diragukan. Dan dia berkata . . . 
Kemudian sebaliknya, Mikha berkata kepadanya (tidak langsung menunjuk ke wajahnya, tetapi dengan 
kata-kata yang lain), “Engkau diurapi dengan suatu roh dusta.” Tidakkah itu akan menjadikan sesuatu 
dengan memberitahu seorang bishop? Tetapi dia sudah melakukannya.

68

Dan demikianlah bishop ini berjalan dan berkata, “Kamu tidak akan pernah mempunyai persekutuan 
lagi,” dan menampar mukanya; berkata, “Kamu tahu bahwa aku adalah seorang yang dibuktikan benar. 
Gerejaku menetapkan aku menjadi kepalanya. Keputusan umat Allah yang menjadikanku begini. 
Organisasiku menjadikanku begini. Dan Allah memberikan tanah ini kepada kita, dan Dia maksudkan itu 
supaya menjadi milik kita. Dan aku memiliki DEMIKIANLAH FIRMAN TUHAN.” Menamparnya dan berkata, 
“Mana boleh Roh Allah pindah daripadaku?”

Mikha berkata, “Engkau akan mengetahuinya suatu hari nanti ketika California tenggelam ke dasar 
laut,” dan banyak hal-hal yang sama. Paham? “Sesungguhnya kamu akan melihatnya ke mana Ia perginya 
ketika kamu duduk di dalam penjara.”

(95) Sekarang, Ahab, apa yang hendak anda katakan? “Aku percaya kepada nabiku,” kata dia. 
Bagaimana kalau seandainya dia menyelidiki Firman? Nah, dia tidak ingin melihat dirinya dikutuk. 
Dengarkan saya. Dia tidak ingin melihat dirinya dikutuk; tidak seorangpun yang mau. Dan saudaraku yang 
di dalam organisasi, itulah masalahnya dengan anda. Anda ingin berpikir bahwa anda benar, ketika anda 
tahu di dalam hati anda ketika anda membaptis memakai nama Bapa, Anak, Roh Kudus anda sedang 
berdusta. Anda tahu ketika anda memprediksi—mengatakan hal-hal itu yang sedang anda lakukan, dan 
mengambil itu sebagai bukti-bukti awal, dan semua yang seperti itu, anda salah. Mana bisa bukti awal itu 
adalah bahasa roh dan kemudian mengucapkan yang bertentangan dengan janji Allah di zaman ini? Mana 
bisa itu demikian? Anda tidak ingin kutuk bukan? Tetapi di sinilah itu dituliskan; jadilah itu demikian. Itulah 
tanda binatang, begitu mirip sehingga sekiranya mungkin akan menyesatkan orang-orang pilihan juga.

69
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(96) Setiap tanda, setiap keajaiban, orang-orang yang diurapi, nubuatan, segala macam ini 
berlangsung, segala macam tanda, segala macam keajaiban, bagaimana anda akan memberitahukan 
perbedaan itu? Lihatlah Firman untuk zaman ini. Begitulah bagaimana anda . . .

70

Lihat Musa, bagaimana dia sudah bisa memberitahu Bileam; lihat Mikha ini bagaimana kita tahu 
bahwa dia benar? Firman yang sebelum dia sudah menubuatkan hal itu bagi Ahab. Dan Firman yang 
sebelumnya itu sudah menubuatkan organisasi-organisasi ini bagi zaman ini dan kutuk ini ada pada 
mereka, dan hal-hal yang akan terjadi itu oleh gerejaNya yang benar yang diurapi—akan memiliki Firman, 
seorang Mempelai Wanita Firman. Di sinilah kita. Di sinilah itu di zaman ini sebagaimana yang dulu.

(98) Alkitab berkata, “Di dalam mulut dua atau tiga orang saksi setiap perkataan menjadi sah.” Saya 
sudah berbicara tentang Bileam. Saya sudah berbicara tentang Bileam dan Musa. Dan sekarang saya 
sudah berbicara tentang Mikha dan Zedekia. Sekarang, saya akan berikan satu lagi, di mana terdapat 
ratusan tentang hal itu, tetapi satu lagi untuk menjadikannya 3 saksi. Saya sudah punya seluruh 
rangkaian itu yang tertulis di sini. Tetapi untuk menghemat waktu . . .

71

Yeremia adalah seorang yang dibuktikan, orang buangan, tetapi seorang nabi Allah yang dibuktikan, 
mereka membenci orang tersebut. Mereka melempari dia dengan tidak masak—buah-buah busuk dan 
segala sesuatu yang lain, dan dia menaruh kutuk ke atas mereka. Dan hal-hal yang sudah dia lakukan . . 
. Dan ditempatkan di sana di kedua sisinya dan yang lainnya, dan memberikan tanda-tanda bahwa Israel 
salah. Setiap nabi, nabi yang benar yang pernah muncul di dunia sudah mengutuk denominasi organisasi-
organisasi gereja itu. Mana bisa itu berubah oleh Allah yang tidak pernah berubah?

Roh Kudus adalah Nabi zaman ini. Dia sedang membuktikan FirmanNya, dan membuktikanNya. Roh 
Kudus adalah Nabi Musa di zamannya. Roh Kudus adalah Nabi Mikha di zamannya. Roh Kudus yang 
menuliskan Firman datang dan menegaskan Firman.

(101) Sekarang, apa yang terjadi di zamannya Mikha? Ahab terbunuh, dan anjing-anjing menjilati 
darahnya menurut Firman Allah. “Oh, kalian pengajar-pengajar palsu, demikian firman Allah, suatu hari 
nanti kalian akan menuai apa yang kalian tabur, kalian pemimpin buta yang menuntun orang buta.” Saya 
tidak marah; saya sedang memberitahukan Kebenaran kepada anda. Dan saya tidak akan mengatakan 
begitu jika saja pada saat di ruangan itu Roh Kudus tidak berkata, “Katakan itu dengan cara itu.” 
Pernahkah saya memberitahukan apapun yang salah, selain apa yang sudah dibuktikan Allah bahwa itu 
benar? Bangunlah, saudara-saudaraku, sebelum terlambat.

72

(102) Tetapi biarlah saya mengatakan hal ini. Mana mungkin semak duri muncul dan menjadi rumput 
duri sedangkan ia sudah ditentukan untuk menjadi itu? Mana mungkin orang-orang pilihan tidak 
melihatnya? Karena mereka dipilih untuk melihatnya. “Semua yang telah Bapa berikan kepadaKu akan 
datang,” kata Yesus, “tetapi tidak seorangpun dari antara mereka dapat datang jikalau Bapa tidak 
memberikannya kepadaKu sebelum dasar dunia, ketika nama-nama mereka ditaruh di Kitab Kehidupan 
Anak Domba,” bukan pada buku gereja, tetapi pada Kitab itu, Kitab Kehidupan Anak Domba.

73

(103) Perhatikan. Yeremia berdiri, yang dibuktikan di hadapan orang-orang itu, namun mereka 
membencinya.
74

Dan mereka pergi dan membuat sebuah kuk, dia buat, dan menaruhnya ke atas tengkuknya, dan 
pergi ke hadapan umat itu. Mereka berkata, “Oh, kita adalah umat Allah yang besar. Yah, kita adalah 
Israel. Kita sangat setia kepada rumah peribadatan kita; kita hadir setiap hari Minggu; kita—kita 
mempersembahkan korban. Dan kita mempersembahkan uang kita. Mana bisa Nebukadnezar memegang 
barang-barang yang kudus dari Allah?” Huh. Dosa-dosamu sudah melakukannya.

Allah berkata, “Jika engkau tetap berpegang pada perintah-perintahKu, Aku tidak akan melakukan hal 
ini, tetapi jika kamu tidak berpegang pada perintahKu; malapetaka akan menimpamu.” Tepat demikian. 
Masih tetap sama. Peganglah Perintah-perintahNya, FirmanNya bagi zamannya, apa yang telah Dia 
janjikan.

(105) Sekarang, perhatikan. Nah, Yeremia oleh kehendak Allah, nabi yang dibuktikan, meskipun 
dibenci . . . Mereka semua dibenci di zaman mereka masing-masing. Mereka melakukan hal-hal yang aneh 
yang bertentangan dengan denominasi di zaman itu, setiap orang membenci dia, bahkan raja-raja dan 
yang lainnya juga. Jadi Dia menaruh kuk pada tengkuknya dan berkata, “DEMIKIANLAH FIRMAN TUHAN, 
mereka akan ada di sana selama tujuh puluh tahun.” Sebab dia memiliki pengertian dari Firman Allah: 
tujuh puluh tahun.

75

(106) Kemudian Hananya, Hananya, saya rasa anda mengejanya begini—H-a-n-a-n-y-a. Hananya, 
seorang nabi dari antara umat itu, tampil, melepaskan kuk dari tengkuk Yeremia, mematahkannya, dan 
berkata . . . Merupakan seorang yang penting di antara umat itu (paham?) ketika itu mengucapkan yang 
bertentangan dengan Firman Allah . . . Dan dia berkata, “Dalam dua tahun mereka akan kembali, 
demikianlah  firman  Tuhan.”  Dua  orang  nabi  yang  diurapi.  Bagaimana  perbedaan  pada  keduanya?  Yang
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seorang memiliki—mengucapkan Firman dan yang seorang tidak.

Yeremia berkata, “Amin.”

(107) Di hadapan seluruh tua-tua, dan jemaat, dan seluruh Israel, paham, dia ingin memperlihatkan 
bahwa dia sama besarnya sebagaimana Yeremia. “Kamu tahu bahwa bagaimanapun juga mereka tidak 
suka kepadamu, jadi aku adalah seorang nabi juga. Aku lebih dari kamu sebagai seorang nabi, karena 
kamu menubuatkan suatu dusta. Kamu memberitahuku bahwa umat Allah akan berada di bawah itu dan 
itu.” Itulah yang mereka ucapkan di zaman ini, tetapi anda akan berada di sana sama sebagaimana 
gereja. Anda dikutuk dengan suatu kutuk. Kalian semua gereja-gereja, denominasi-denominasi yang 
berpegang pada tradisi manusia sebagai ganti Firman Allah, kalian dikutuk oleh Allah.

77

(108) Sekarang, perhatikan, di sini dia datang. Hananya melepaskan kuk ini dari tengkuk Yeremia, 
sebuah simbol Allah, mematahkannya, dan berkata, “Demikianlah firman Tuhan, dalam dua tahun mereka 
akan kembali.” Hanya untuk pamer saja. “Aku adalah anu - anu.” Karena dia ada di dalamnya, dia adalah 
seorang nabi organisasi.

78

Yeremia adalah seorang manusia padang gurun yang menghidupi sendiri. Dia menubuatkan yang 
buruk menentang mereka di sepanjang zaman itu, karena mereka jahat. Dan orang yang ini memberitahu 
mereka, “Oh, kalian semua benar sepanjang kalian adalah milik . . . Sepanjang kalian adalah Israel, itu 
saja yang dibutuhkan. (Paham?) Kalian adalah . . . Allah tidak akan melakukan hal itu. Aku tahu ada 
sesuatu yang kecil yang sudah terjadi di sini, tetapi jangan diperhatikan; jangan ditakutkan.” Oh, 
saudara, mereka masih hidup di zaman ini. “Jangan khawatir, semuanya baik-baik saja. Segala 
sesuatunya bisa ditangani. Kita adalah gereja.” Jangan anda berpikir begitu. Yah.

(110) Jadi dia berkata, “Semuanya baik-baik saja. Mereka akan kembali dalam waktu dua tahun. 
Memang ada suatu hal kecil terjadi;, itu tidak luar biasa; kita punya itu. Biar saja Nebukadnezar datang 
ke sini, tetapi Allah kita akan mengatur semuanya ini.” Tetapi Firman berkata bahwa mereka akan berada 
di sana selama tujuh puluh tahun, sampai angkatan itu sudah lenyap dan angkatan yang berikutnya . . . 
Empat puluh tahun adalah satu angkatan.

79

“Ini hampir dua angkatan kalian berada di sana,” dan Yeremia mengatakan itu sesuai Firman Allah. 
Hananya mematahkan hal itu . . . Yeremia berkata, “Baiklah, amin. Tetapi Hananya, mari kita ingat ini; 
kita berdua adalah nabi; kita adalah hamba-hamba Tuhan. Dan aku katakan ini kepadamu, saudaraku: 
Mari kita ingat bahwa sudah ada nabi-nabi yang sebelum kita, dan mereka bernubuat menentang 
kerajaan-kerajaan; dan mereka bernubuat menentang hal-hal yang khusus. Tetapi ingat, ketika nabi itu 
mengucapkan sesuatu, dia harus bernubuat sesuai Firman, seperti Mikha, dan Musa, dan semua yang 
lain. Itu harus sesuai Firman. Jika tidak, ingat apa yang terjadi.”

(112) Kemudian Hananya, kemarahannya bangkit, “Aku adalah Hananya (tidak diragukan), nabi 
Tuhan, dan aku katakan dua tahun.” Dengan kata lain, “Aku tidak peduli apa yang dikatakan Firman,” 
urapannya. “Aku katakan, dalam dua tahun mereka akan kembali.”

80

Yeremia berjalan keluar dari hadapan dia, pergi dan berkata, “Tuhan, aku tidak peduli apa yang dia 
katakan; aku tetap percaya dan tahu bahwa Firman itu berkata demikian, aku akan tetap setia 
kepadaMu. Aku tidak akan tertipu olehnya.”

Allah berkata, “Pergi dan katakan kepada Hananya, Aku akan membuatnya dari besi, kuk yang lain.” 
Karena dia telah melakukan hal itu, dia dilenyapkan dari muka bumi, Hananya binasa, pada tahun yang 
sama. Itulah contoh-contoh kita: dua orang nabi. Banyak lagi yang dapat diceritakan dan dibicarakan 
pada saat ini.

(115) Tetapi perhatikan. Yesus sudah mengatakan bahwa di akhir zaman ini kedua roh itu akan 
begitu sangat mirip. Apakah itu benar? Sekarang, perhatikan. Itu akan menjadi lebih mirip daripada yang 
dulu; ini adalah akhir zaman. Oh, anak-anak. Tuhan kasihanilah kami. Sampai itu akan menjadi sangat 
mirip sehingga sekiranya mungkin akan menyesatkan orang-orang pilihan. Sekarang, bagaimana anda—
bagaimana kita memberitahukannya di zaman-zaman mereka dulu? Bagaimana anda memberitahukannya 
di zaman ini? Dengan cara yang sama, tinggal dengan Firman: Yesus Kristus sama kemarin, hari ini, dan 
selama-lamanya. Sekarang, perhatikanlah semua Pesan ini. Dan ketika anda mendengarkan kaset 
khotbah ini—bahkan mungkin saya akan meninggal suatu hari nanti ketika Tuhan sudah selesai dengan 
saya di bumi ini—anda akan merujuk kembali kepada ini. Dengarkan suara saya, apa yang sedang saya 
beritahukan kepada anda. Andaikata Dia mengambil saya sebelum kedatanganNya, ingat saja, saya 
sudah mengatakannya kepada anda di dalam Nama Tuhan melalui Firman Tuhan. Ya.
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(116) Perhatikan. Begitu sangat mirip sehingga sekiranya mungkin akan menyesatkan orang-orang 
pilihan juga, akan melakukan tanda-tanda yang sama, mukjizat-mukjizat yang sama oleh Roh yang sama. 
Benarkah itu? Seperti halnya nabi-nabi itu yang sudah kita bicarakan itu—nabi-nabi.

82

Sekarang,  juga  ada  tertulis,  mari  kita  menuju  ke  yang  satu  itu  jika  anda  mau,  II  Timotius  3.  Mari
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jangan tinggalkan yang satu ini. Dan saya tidak ingin . . . Saya melihat jam yang di sana itu, dan saya—
saya ingin melewatkan banyak, dan saya rasa tidak seharusnya kita lakukan sekarang. Paham?

Perhatikan, hanya . . . Jika saya berdiri di sini sampai mengeluarkan keringat . . . Paham? Tetapi saya 
senang. Dan saya tahu bahwa ini benar. II Timotius 3:8.

(119) Pauluslah yang berkata, “Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga memberitakan 
kepada kamu suatu injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia.” 
Nah, seorang malaikat turun. Itu II Tesalonika. Oh, maaf.

83

Perhatikan di II Timotius 3:8, sekarang perhatikan apa yang dikatakan Paulus. Mari mulai dengan . . . 
Mari mulai dengan yang pertama dari ayat itu dan sekarang dengarkan baik-baik. Anda yang membawa 
Alkitab, bacalah bersama saya; dan anda yang tidak membawa Alkitab, dengarkan baik-baik.

Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir . . .

Garis bawahi itu, “hari-hari terakhir”. Di situlah ketika itu akan terjadi.

. . . akan datang masa-masa yang penuh dengan bahaya. (Kita ada di dalamnya.)

Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual 
dan menyombongkan diri, menghujat, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak 
tahu berterima kasih, jahat,

(121) Lihatlah kumpulan ini yang kita miliki di zaman ini. Busuk, bahkan laki-laki keluar ke jalanan, 
para pria muda, menarik rambut mereka ke dahi seperti—dengan rambut poni seperti wanita. 
Penyimpangan—orang-orang Sodom.

84

Sudahkah anda baca pada tahun ini—bulan ini di majalah “Readers Digest”? Dikatakan bahwa orang-
orang Amerika yang berusia—saya rasa itu adalah antara dua puluh sampai dua puluh lima tahun—sudah 
berada dalam kondisi pertengahan usia. Mereka sudah berakhir. Mereka membusuk. Sains mengatakan hal 
itu, bahwa pria, dan wanita, pada usia pertengahan, padahal usia mereka masih di awal duapuluhan. 
Tubuh mereka sudah begitu busuk dan diserahkan kepada kenajisan.

(123) “Oh, Amerika, seringkali Allah ingin menudungimu, tetapi sekarang waktumu sudah tiba. Engkau 
memimpin dunia kepada kenajisan.”
85

. . . penghujat, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima 
kasih, jahat,

Tidak tahu mengasihi . . .

Tidak ada kasih yang sejati bahkan antara satu dengan yang lain, pria kepada wanita, wanita 
kepada pria, bahkan tidak ada kasih sayang secara natural: secara seksuil najis.

. . . tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, 
menghujat hal-hal yang baik,

Dengan kata lain, mengatai, “Kalian adalah sekumpulan orang yang berguling-guling kudus.” Baru lalu 
seseorang datang ke gereja ini dan bertanya, katanya, “Jangan pergi ke sana; semua yang di sana itu 
adalah sekumpulan orang yang gaduh dan bertingkah aneh.”

Lihat, “menjelek-jelekkan orang.”

Suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti kesenangan dari 
pada menuruti Allah;

Anda berkata, “Saudara Branham, itu adalah orang-orang Komunis. Apakah yang dikatakan ayat 
selanjutnya?

Memiliki suatu bentuk kesalehan, . . .  . . . tetapi menyangkal kuasa: . . . 

 . . .

(Tetapi apa?)
(Firman, Yesus Kristus sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya yang memanifestasikan 
janji bagi zamannya)

Sama seperti Hananya, sama seperti Zedekia, sama seperti Bileam, yang dahulu, dan nabi-nabi palsu 
yang lain.

Memiliki suatu bentuk kesalehan, . . . (yang diurapi. (Paham?)

Memiliki suatu bentuk,  . . .(yang diurapi, para minister yang ditahbiskan)

Memiliki suatu bentuk kesalehan, tetapi menyangkal . . . (bahwa Dia sama kemarin,  hari
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 . . . menyangkal FirmanNya.ini)

Bagaimana mereka dulu menyangkal Yesus di zaman itu? Siapa yang mereka sangkal ketika mereka 
menyangkal Yesus? Firman. Mereka adalah orang-orang yang relijius. Mereka mengajar dari Injil tetapi 
mereka menyangkal Firman di zaman itu.

Apakah mereka di zaman ini? Sama, yang diurapi, mengkhotbahkan Injil Pentakosta, tetapi yang 
menyangkal janji Firman yang saat ini [Bentuk waktu yang saat ini — present day—Ed.] yang dibuktikan 
itu: Yesus Kristus sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Anda mengerti?

Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain 
dan menjerat perempuan-perempuan bodoh yang sarat dengan dosa dan dikuasai oleh 
berbagai-bagai nafsu,

“Kumpulan-kumpulan menjahit kita dan anu — anu kita.” Seseorang datang dan mencoba menafsirkan 
yang salah tentang Firman, dan mengatakan ini, “Tidak apa-apa berambut pendek, saudari. Jangan 
hiraukan orang dungu itu.” Paham? “Au, jika anda—anda memakai ini . . . Bukan begitu, apa yang keluar 
dari dalam hati manusia itulah yang mencemarkan dirinya.” Paham? Dan apakah anda menyadari bahwa 
anda diurapi dengan suatu roh jahat, hawa nafsu, roh najis? . . . perhatikan, sekalipun anda bernyanyi 
dalam sebuah paduan suara dengan rambut pendek, tetapi anda punya suatu roh jahat. Itu 
bertentangan dengan Firman. Itu benar. Itulah yang dikatakan Alkitab. Dan anda berkata, “Baiklah, saya 
memakai celana pendek, itu tidak salah . . .”

“Barangsiapa, jika seorang wanita memakai pakaian seperti pakaian laki-laki maka itu adalah suatu 
kekejian dalam pandangan Allah.” Allah yang tidak berubah yang mengatakan itu.

(124) Oh, banyak hal, mana mungkin kita menyelesaikannya, waktu kita akan berlalu. Tetapi anda 
cukup tahu untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Dan bagaimana saya dapat 
membuat mereka melakukannya? Bagaimana saya bisa melakukannya? Anda berkata, “Baiklah, apa yang 
anda teriaki?” Saya adalah saksi yang menentang anda. Suatu hari nanti pada hari penghakiman anda 
tidak akan punya sudut untuk pergi.
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(125) Mana bisa Mikha menghentikan hal itu? Mana bisa Musa menjerit, mencoba menghentikannya, 
dan Yosua dan mereka lari di antara umat itu; dan bahkan suku Lewi menghunus pedangnya dan 
membunuh mereka? Mereka terus saja melakukan hal yang sama. Sudah diprediksikan bahwa mereka 
akan melakukannya, dan mereka akan melakukannya; sebab itu adalah DEMIKIANLAH FIRMAN TUHAN 
bahwa mereka akan melakukannya. Anda pikir denominasi-denominasi mereka akan pernah mau 
menghentikan denominasi mereka dan kembali ke Firman? Itu adalah DEMIKIANLAH FIRMAN TUHAN bahwa 
mereka tidak akan mau. Apakah mereka akan menjadi antikris? Tepat, itu adalah DEMIKIANLAH FIRMAN 
TUHAN, mereka akan menjadi. Jadi apa yang sedang anda bicarakan? Saya harus menjadi seorang saksi 
dan demikian juga anda. Semua orang percaya. Perhatikan.

87

. . . perempuan-perempuan bodoh dengan . . . berbagai-bagai hawa nafsu,

“Semua wanita yang lain juga melakukan.” Nabi-nabi palsu. Sekarang, dengarkan. Nabi-nabi palsu 
saya katakan. Sekarang, apa yang akan mereka perbuat di akhir zaman ini?
88

. . . memimpin perempuan-perempuan bodoh itu, memimpin mereka dengan berbagai-
bagai hawa nafsu.

“Baiklah, saya tahu wanita-wanita yang lain juga . . .” Baiklah, teruskan saja.

Apa yang hendak saya katakan menjelang kejadian besar ini di—di California? “Kalian orang-orang 
yang berada di sini di Los Angeles, setiap tahun ketika saya kembali ke sini, terdapat lebih banyak lagi 
wanita yang berambut pendek dan para pria yang kewanita-wanitaan dibandingkan dengan pertama 
kalinya saya datang ke sini, lebih banyak lagi pengkhotbah yang masuk ke organisasi. Kalian tidak ada 
dalih lagi. Seandainya perkara-perkara besar sudah dilakukan di Sodom dan Gomora dan juga di sini, 
maka ia masih ada sekarang ini. Oh, Kapernaum, engkau yang menyebut dirimu dengan nama malaikat-
malaikat, Los Angeles . . .” Lihatlah apa yang sedang berlangsung? Ia akan tenggelam ke dasar laut. 
Kapan? Saya tidak tahu kapan itu akan terjadi, tetapi itu akan terjadi. Kalian orang-orang muda, jika 
saya tidak melihatnya di masa saya, maka perhatikan saja; ia akan lenyap.

Yang walaupun selalu ingin diajar, . . . namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran.

Nah, inilah yang mengejutkan—di sinilah bagian yang mengejutkan itu. Dengarkan ini.

Sama seperti Yannes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang 
kebenaran: pikiran-pikiran mereka bobrok, dan iman mereka tidak tahan uji . . . (Itulah 
yang dulu sudah diteruskan kepada orang-orang kudus, tentu.)
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“Mengenai Iman.” “Dan dia akan mengembalikan iman bapa-bapa—atau iman anak-anak kepada 
bapa-bapa”.

(128) “Tidak tahan uji terhadap iman.” Uh! Anda tahu apa itu tidak tahan uji? Jika anda ambil Alkitab 
Scofield terdapat “h” di situ. Tepat di situ mengatakan, “Kemurtadan” suatu kemurtadan. Itulah yang 
dimaksud.
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(129) Nah, tunggu sebentar. Saya ingin melihat sesuatu di sini. Saya rasa sudah saya tuliskan di sini. 
Saya tidak pasti, tapi saya ingin mengatakannya, dan melihatnya sebelum saya—saya mengatakannya. 
Nah, satu menit saja. [Kosong pada rekaman—Ed.] Murtad menyangkut Kebenaran, menyangkut iman, 
iman. Hanya ada satu iman (Itu benar.), menyangkut iman, murtad.
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Sekarang, saya ingin bacakan Lukas 18. Sebentar saja. Anda tidak usah mencatatnya; juga tidak 
usah membacanya.

Dan Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan, bahwa 
mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu.

KataNya: “Dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak 
menghormati seorangpun.

Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu, dan berkata: 
Belalah hakku terhadap lawanku

Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata di dalam 
hatinya: Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorangpun,

Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membelanya, supaya jangan 
terus ia datang . . . dan akhirnya menyerang aku.

Dan Tuhan berkata, “Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu!”

Tidakkah Allah akan membela . . . orang-orang pilihanNya yang siang malam berseru 
kepadaNya?

Aku berkata kepadamu: “Ia akan segera membela mereka. Akan tetapi, ketika Anak 
Manusia datang, adakah Ia mendapati iman di bumi?”

(130) Nah, itu adalah pertanyaan. Di sinilah di mana saya ingin sampaikan. Di Wahyu 10, kita akan 
sampaikan itu dalam beberapa menit ke ayat Firman yang lain, dia berkata, “Pada waktu pesan dari 
malaikat yang ketujuh, misteri Allah akan digenapkan.” Di sinilah—pertanyaan itu, jika anda simak di 
dalam urutan itu di masa ini: Apakah itu akan digenapkan? “Apakah Aku akan mendapati iman?” Apakah 
Maleakhi 4 akan digenapkan pada masa ini: memulihkan iman anak-anak kembali kepada iman bapa-bapa, 
yang mula-mula, Firman? Paham?
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(131) “Murtad, Yannes dan Yambres, sebagaimana mereka menentang.” Sekarang, dengarkan juga. II 
Timotius 3:8: “Sebagaimana Yannes dan Yambres menentang Musa, demikian juga di hari-hari terakhir ini 
di mana kemurtadan akan datang (Sekarang, mengertikah di mana itu mengatakan di sini?) memiliki suatu 
bentuk kesalehan, orang-orang yang diurapi . . .
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Sekarang, mari—anda pulang dan—dan baca itu ketika anda di rumah, supaya saya dapat 
menyelesaikan hal ini pada pagi ini jika bisa. “Murtad menyangkut iman . . .” Bukan murtad di—di—di 
dalam hidup; mereka bagus, orang-orang yang berbudaya/sopan.

(132) Sekarang, perhatikan, ketika Musa pergi ke Mesir dengan sebuah pesan DEMIKIANLAH FIRMAN 
TUHAN, dan dibuktikan, memanggil Israel, yang adalah suatu umat, bukan gereja . . . Israel adalah suatu 
umat; mereka tidak pernah sebuah gereja, sebab kata “gereja” artinya “orang-orang yang dipanggil 
keluar.” Mereka adalah umat Allah. Kemudian ketika mereka menjadi yang diurapi di bawah Firman dan 
dipanggil keluar, mereka menjadi gereja Allah, dan kemudian mereka murtad, karena mereka tidak percaya 
Firman Allah dan mendengarkan seorang nabi palsu. Saya harap hal itu meresap. Israel menjadi umat 
Allah, keluar di bawah tangan Allah, diurapi dengan Firman—dengan kuasa Allah, melihat tanda-tanda 
dan keajaiban-keajaiban Allah; dan kemudian sewaktu Allah sedang bergerak menyertai mereka, seorang 
nabi palsu masuk, yang diurapi, dan mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan Firman Allah yang 
asli, yang sudah mereka dengar; dan mereka semua binasa di padang gurun selain tiga orang. Sekarang, 
pegang itu.
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(133) “Sebagaimana pada zaman Nuh, di mana hanya delapan jiwa yang diselamatkan oleh air bah, 
demikian pula kelak pada kedatangan Anak manusia. Sebagaimana pada zaman Lot, di mana hanya tiga 
orang yang keluar dari Sodom, demikianlah akan terjadi pada waktu Anak manusia dinyatakan.” Saya 
hanya mengutip Alkitab, Firman Tuhan; langit dan bumi akan berlalu . . . Itu akan merupakan minoritas.
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(134) Perhatikan di sini, Musa pergi kepada Harun. Dulu Musa menjadi Allah. Allah menyuruh dia 
menjadi Allah. Berkata, “Engkau menjadi Allah, dan biarlah Harun saudaramu itu menjadi nabimu. Taruhlah 
perkataan-perkataan itu ke dalam mulutnya jika engkau tidak dapat berbicara dengan baik.” Dikatakan, 
“Tetapi siapa yang membuat orang menjadi bisu? Siapa yang membuat orang dapat berbicara?” Tuhan 
yang melakukan. Dan dia pergi ke sana. Apa yang dia lakukan? Dia menjalankan mukjizat yang benar dan 
hanya yang disuruhkan Allah untuk dia lakukan. Allah menyuruh dia untuk, “Lemparkan tongkatmu.” Dia 
memungutnya, dan itu menjadi ular. Dia memungutnya, dan kembali menjadi tongkat. Dikatakan, 
“Pergilah, lakukan itu di hadapan Firaun, dan katakan DEMIKIANLAH FIRMAN TUHAN.”
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Dan ketika Firaun melihat hal ini, dia berkata, “Yah, itu sihir murahan.” Dikatakan, “Itu tidak ada apa-
apanya; itu hanyalah telepati atau yang seperti itu,” kamu tahu. “Kami punya orang-orang di dalam 
organisasi kami yang dapat melakukan hal yang sama. Ke marilah, Bishop Anu — anu; dan kalian, 
datanglah ke mari. Kami punya orang-orang itu yang dapat melakukan hal yang sama.” Itu adalah Setan 
yang berbicara melalui Firaun. Dan itu adalah Allah yang berbicara melalui Musa.

(136) Tetapi perhatikan orang ini muncul. Yannes dan Yambres berjalan ke hadapan Musa, dan tampil 
secara umum di hadapan orang-orang itu, dan mengadakan setiap mukjizat yang dapat dilakukan Musa. 
Sekiranya mungkin mereka akan menipu orang-orang pilihan juga. Benarkah itu? Melakukan hal yang sama 
yang sudah dilakukan Musa. Anda mengerti? Sekarang, ingat, itu adalah DEMIKIANLAH KATA KITAB SUCI, 
itu akan terulang kembali pada hari-hari terakhir. Apa perbedaan antara Musa dan Yambres?
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Musa berkata, “Biarlah darah masuk ke air.”

Dan nabi-nabi palsu ini berkata, “Tentu, kita masukkan juga darah ke dalam air.” Dan itu terjadi.

Jadi Musa berkata, “Datanglah lalat-lalat pikat.” Bagaimana dia mendapatkannya? Langsung dari 
Allah. Paham?

Dan apa yang dia lakukan? Dia berkata, “Tentu, kita juga bisa mendatangkan lalat-lalat pikat.” 
Mereka melakukannya. Setiap mukjizat yang dilakukan Musa, mereka juga lakukan. Ingat, simpan itu di 
dalam pikiran, kita sedang menuju ke situ sebentar lagi. Mereka dapat melakukan apa saja seperti yang 
juga mereka lakukan, tetapi mereka tidak dapat tinggal dengan Firman. Mereka tidak dapat tinggal 
dengan Firman.

(138) Sekarang, perhatikan. Mereka melakukannya. Tetapi Musa yang adalah seorang nabi yang 
benar dari Allah, ditugaskan oleh Allah, dia tidak pernah bertengkar dengan mereka, dan berkata, “Sini, 
kalian tidak dapat melakukan itu. Kalian tidak bisa . . .” Dia biarkan saja mereka, membiarkan saja mereka 
terus melakukan. Mereka adalah nabi-nabi organisasi, tetapi teruskan saja. Musa terus melakukan, 
mendengarkan Allah. Apa saja yang dikatakan Allah, “Sekarang, kamu lakukan ini,” Musa pergi dan 
melakukannya. Dia melakukan sesuatu yang baru. Ketika mereka melakukan, mereka masing-masing 
sudah mempunyai sensasi atau yang seperti itu; di sinilah mereka datang. Mereka melakukan itu juga, 
tepat seperti yang sudah dilakukan Musa.
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(139) Sekarang perhatikan. Orang-orang ini muncul . . . Oh, kalian semua, jangan sampai 
melewatkan ini. Para penipu ulung ini, para peniru ini, muncul sesudah yang benar itu muncul lebih dulu. 
Paham? Mereka datang untuk meniru. Nah, mereka harus. Iblis tidak dapat menciptakan apapun; dia 
hanya seorang penyesat dari yang asli. Dan apakah dosa? Itu adalah kebenaran yang diselewengkan. 
Apakah percabulan? Tindakan yang benar yang diselewengkan. Apakah dusta? Memberikan keterangan 
yang tidak benar: suatu penyimpangan. Lihat Hananya, sebuah penyimpangan Firman yang asli. Lihat 
Bileam, suatu penyimpangan dari Firman yang asli. Lihat Zedekia, penyimpangan dari Firman yang asli. 
Dan Alkitab berkata bahwa orang-orang ini akan muncul sesudah yang menyimpang—atau untuk 
menyerongkan Firman yang asli, yang terbukti dan dibuktikan sebagai Kebenaran.
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(140) “Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil (di sudut sana itu); dan lakukanlah tugas pelayananmu, 
sebab akan datang waktunya ketika mereka tidak akan mau menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan 
mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya.” Mereka akan 
terus begitu dan melakukan apa saja yang mereka ingin; dan tidak masalah, “Kita kan punya tanda-
tanda dan keajaiban-keajaiban yang sama.” “Dan akan berpaling dari Kebenaran dan membukanya bagi 
dongeng-dongeng”: dokma-dokma.
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(141) Oh, kesadaran akan Roh Kudus, perasaan kagum itu menerpa jiwa seseorang ketika dia 
berhenti untuk berpikir, betapa nyata dan jelasnya itu di hadapan kita. Galilah batu pertama yang ada di 
sini dan bacalah secarik kertas yang ditaruh di situ 33 tahun yang lalu. Lihatlah apa yang Dia katakan di 
sana di—di Jalan No. 7 pagi itu sewaktu batu pertama itu diletakkan. Nah, perhatikan itu. Perhatikan apa 
yang di sungai itu sewaktu Malaikat Tuhan turun dalam suatu rupa Tiang Api, ratusan gereja—atau 
anggota-anggota gereja itu berdiri di sekeliling pinggiran sungai itu, apa yang Dia katakan; lihatlah 
apakah itu digenapi. Lihatlah apa yang sudah terjadi. Itu sangat keras. Saya tahu kelihatannya itu keras, 
saudara-saudara  yang  di  luar  sana,  tetapi  itu  .  .  .  Alkitab  berkata  .  .  .  Yesus  sendiri  berkata  bahwa
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sekiranya mungkin akan menyesatkan orang-orang pilihan. Tidak ada jalan lain, mereka tidak akan pernah 
mampu untuk melihatnya. Sekiranya mungkin, orang pilihan akan tersesat juga.

(142) Perhatikan, orang-orang ini muncul setelah utusan Allah yang benar yang diurapi itu diutus, 
melalui Musa nabiNya yang benar. Dan sewaktu Musa melakukan apa saja, mereka akan menirunya.
101

(143) Sekarang, saudara, saudari, saya—ini adalah gereja saya. Saya punya hak untuk 
mengkhotbahkan apa saja yang saya inginkan sepanjang itu dari Firman Allah. Dan saya bukan sedang 
menyalahkan kalian saudara-saudara, tetapi mari selidiki saja hal itu bagi masa dan zaman yang sedang 
kita hidupi saat ini.
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Salam untuk Saudara Ruddell, untuk saudara Junior Jackson, dan mereka yang di luar sini, bagi 
gereja-gereja saudara-saudara kita, saya melupakan mereka tadi. Saya rasa mereka juga sedang 
terhubung pada pagi ini karena tidak—tidak ada tempat di dalam gereja.

(144) Sekarang renungkan itu, sebentar saja. Mereka mengadakan mukjizat-mukjizat yang sama 
seperti yang dilakukan Musa. Musa mendatangkan lalat-lalat pikat; mereka menirunya dan mendatangkan 
lalat-lalat juga. Lihat yang dikatakan Tuhan, “Pada hari kamu memakannya, pada hari itu juga kamu 
mati.” Setan datang mendekat dan berkata, “Tentu, kamu tidak akan mati; kamu hanya akan menjadi 
orang yang bijaksana. Kamu akan punya organisasi yang lebih baik, lebih baik . . . (Anda tahu, anda 
tahu.) Semuanya akan menjadi lebih baik bagimu, punya terang yang lebih.” Paham? Penyesatan . . . Dan 
ingat, DEMIKIANLAH FIRMAN TUHAN, menurut II Timotius 3:18, bahwa pada hari-hari terakhir Yannes dan 
Yambres ini akan ada di bumi. Sekarang, saya ingin anda memperhatikan dua orang di antaranya 
(Paham?): Para peniru.
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Sekarang, kita akan mundur ke belakang sejenak ke Sodom, tiga orang, mendapati bahwa mereka 
adalah tiga Malaikat yang turun dan lihat peniruan itu dan seterusnya (Paham?), lihat mana yang benar 
dan mana yang salah. Paham, paham?

(147) Perhatikan. Mereka melakukan mukjizat-mukjizat yang sama. Tetapi, perhatikan, mereka meniru 
sesudah Firman yang benar yang diurapi melalui seorang yang benar itu diutus Allah: yang kedua 
mengikuti. Saya bertanya-tanya apakah kita bisa merenungkan sebentar. Menerima orang-orang dengan 
tangan belum lama yang lalu, kira-kira dua puluh tahun yang lalu, dan sebuah tanda diperlihatkan. Wah, 
ternyata lebih banyak lagi segala macam tanda-tanda daripada . . . Dan setiap orang, yang seorang 
memilikinya ada di tangan kanannya; yang seorang memilikinya ada di tangan kirinya; dan yang lain 
menciumnya. Paham? Segala macam . . . Dan saya bertanya-tanya . . . Allah tidak memperbolehkan 
saya untuk memberitahu anda saat ini apa sesungguhnya yang benar, tetapi suatu hari nanti anda akan 
tahu. Itu hanyalah untuk membuat kebodohan mereka menjadi nyata. Itu tidak benar dari sejak mulanya. 
Saya akan beritahu anda suatu hari nanti jika Tuhan mengijinkan.
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(148) Perhatikan, mereka mengadakan mukjizat-mukjizat yang sama, tetapi mereka tidak, 
perhatikan, mereka tidak melakukannya sampai Firman yang asli itu sudah dinyatakan lebih dulu. 
Begitulah cara yang dilakukan Setan di taman Eden; begitulah cara yang dia lakukan di sepanjang waktu. 
Siapa yang lebih dulu bernubuat? Musa. Siapa yang lebih dulu tampil, Musa atau Bileam? Musa. Siapakah 
yang tampil lebih dulu, Yeremia atau Hananya? Anda mengerti yang saya maksudkan?
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Perhatikan. Mereka meniru. Para peniru lahiriah, memang sungguh-sungguh, menyangka bahwa 
mereka sedang melakukan suatu pelayanan bagi Allah seperti yang dilakukan Daud (minggu lalu), namun 
peniruan lahiriah. Saya sedang menunggu beberapa saat. Saya ingin anda merenungkan di antara 
bagian-bagian ini. Seandainya saya tidak mengatakannya, tentu Roh Kudus akan menyingkapkannya bagi
—khususnya bagi orang-orang pilihan.

(150) Denominasi Firaun berkata, “Kami punya orang-orang yang dapat melakukan hal yang sama.” 
Dan mereka melakukannya. Paham? Kenapa Firaun melakukan hal ini? Kenapa Allah mengijinkannya? 
Kenapa Allah mau mengutus seorang yang benar, nabi yang diurapi pergi ke sana untuk mengadakan 
suatu tanda di hadapan Firaun, dan kemudian membiarkan sebuah denominasi datang meniru dan 
menirukannya di hadapan orang-orang? Kenapa Dia membiarkan seorang peniru bangkit untuk 
melakukannya dan melakukan hal yang sama persis seperti yang dilakukan Roh Allah yang asli? Nah, Kitab 
Suci harus digenapkan.
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(151) Perhatikan. Dia lakukan ini demikian supaya Dia mengeraskan hati Firaun dan orang-orang Mesir 
untuk membuktikan bahwa bukan hanya Musa seorang yang memiliki Firman; mereka dapat melakukan 
apa saja seperti yang dilakukan Musa. Dan kenapa Allah membiarkan hal ini terjadi pada hari-hari terakhir 
ini? Jadi hal yang sama sebagaimana roh dusta itu berkata kepada Zedekia. “Bagaimana kita akan dapat 
membujuk Ahab supaya dia mau keluar untuk membuat hal-hal ini digenapkan?” Sungguh bahwa Dia akan 
membuat orang-orang ini percaya kepada gereja-gereja mereka supaya mereka keluar untuk membuat 
hal ini terjadi seperti yang sudah Dia nubuatkan di zaman gereja Laodikia ini? “Karena engkau berkata, 
engkau kaya dan tidak butuh apa-apa. 'Aku duduk sebagai seorang ratu'—tidak punya apa-apa . . .”
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“Ketahuilah karena engkau tidak tahu, bahwa engkau melarat, dan malang, buta . . .? Dan Aku 
menasehatkan supaya membeli daripadaKu,” Dia berkata, “minyak dan emas.” Kenapa Dia melakukannya? 
Kenapa Dia membiarkan peniruan ini bangkit di hari-hari terakhir ini ketika hal-hal ini sedang digenapkan 
oleh Firman Allah yang benar, dan membiarkan peniru-peniru muncul dan melakukan hal yang sama dan 
menyangkal Firman Allah yang benar? Dia sudah melakukannya, sebab Musa—dan Firaun melakukannya 
dengan menentang Musa dan mereka—Yannes dan Yambres melakukannya dengan menentang Musa . . . 
Dan Alkitab berkata bahwa itu akan terulang kembali pada hari-hari terakhir. Di sinilah kita. Sekarang, jika 
itu tidak digenapkan Alkitab, di manakah itu?

(153) Apakah Musa mengomeli mereka dan berkata, “Sini, sini, kalian tidak bisa melakukan hal itu. 
Hanya akulah seorang yang sudah ditahbiskan untuk melakukan hal itu. Sini, kalian hentikan itu sekarang 
juga.” Dia biarkan saja mereka, biarkan saja mereka. Ingat, Alkitab berkata, “Sebagaimana kebodohan 
mereka telah menjadi nyata, maka demikianlah hal ini akan dinyatakan pada hari-hari terakhir,” ketika 
Mempelai Wanita diangkat dan dibawa masuk ke angkasa. Perhatikan.
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(154) Musa, yang benar itu, Firman yang dimanifestasikan, tidak pernah mengatakan apa-apa, 
membiarkan saja itu terjadi. Tetapi Dia lakukan itu supaya Dia dapat mengeraskan hati Firaun, 
memperdaya Firaun. Dia sudah lakukan itu dengan sama persis sehingga Dia dapat memperdaya Ahab. 
Dan si orang kecil itu berdiri di sana sendiri, si kecil Mikha, memberitahukan kepada mereka DEMIKIANLAH 
FIRMAN TUHAN . . . Di sini berdiri seorang yang lain yang diurapi, “Demikianlah firman Tuhan.” Dan saling 
bertentangan satu dengan yang lain.
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(155) Hari ini kita berdiri dengan DEMIKIANLAH FIRMAN TUHAN bahwa baptisan air pada hari-hari 
terakhir adalah di dalam Nama Yesus Kristus, dan seorang yang lain berdiri dan melakukan mukjizat-
mukjizat dan adalah seorang penganut trinitas. Tunjukkan kepada saya kata trinitas di dalam Alkitab. 
Tunjukkan kepada saya di mana terdapat tiga allah. Tunjukkan kepada saya di mana terdapat hal-hal 
yang seperti itu. Itu tidak ada di dalam Firman Allah. Tidak ada seorangpun yang pernah dibaptis di 
dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang memakai sebutan-sebutan itu. Semuanya ini, “Oh, itu 
tidak apa-apa, saudari-saudari, tidak apa-apa, terus saja berambut pendek. Itu tidak apa-apa, anda 
tidak harus melakukan ini, itu, atau yang lainnya. Oh, itu omong kosong, si tua kolot.” Tetapi Alkitab 
sudah katakan, dan Dia sudah berjanji bahwa Dia akan mengutus roh Elia pada hari-hari terakhir, dan 
akan memanggil orang-orang, anak-anak Allah, kembali kepada iman yang mula-mula seperti yang ada 
pada permulaan Firman. Firman itu ditegaskan Anak manusia pada hari-hari terakhir, sama sebagaimana di 
Sodom—sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Dia berjanji untuk melakukannya. Itu adalah janji 
Allah; itu adalah DEMIKIANLAH FIRMAN TUHAN.
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(156) Perhatikan. Mereka melakukan hal yang sama, persis seperti yang dilakukan Musa, sampai Allah 
sudah cukup dengannya. Sekarang, ingat, itu adalah DEMIKIANLAH FIRMAN TUHAN; itu akan terjadi di 
zaman ini. Sekarang, selidikilah ke seluruh dunia; ambil setiap aliran pemujaan, ambil setiap suku, ambil 
setiap orang, ambil setiap gereja . . . Saya perintahkan kalian di dalam Nama Kristus untuk melakukan hal 
ini, kalian para pengkhotbah. Saya perintahkan kalian untuk membaca surat-surat kabar atau ambil 
pertimbangan ke mana pun kalian ingin pergi, dan lihat apakah ini tidak terdapat di bumi pada saat ini 
juga. Maka Matius 24:24 adalah tepat benar. Orang-orang palsu yang diurapi akan bangkit pada hari-hari 
terakhir dan akan menjadi nabi-nabi palsu, dan akan menyesatkan banyak orang. Perhatikan itu di dalam 
pralambang-pralambang sebagaimana itu muncul sekarang ini. Paham? Akan menyesatkan banyak orang . 
. . Nabi-nabi itu jamak, kristus-kristus, yang diurapi, jamak, berbagai macam orang: yang satu adalah 
seorang Methodis yang diurapi, Baptis yang diurapi, dan Karismatik/Pentakosta, dan sebagainya. Paham? 
Tetapi ada satu Roh Kristus yang asli, dan itulah Firman yang menjadi daging seperti yang Dia janjikan 
untuk melakukannya.
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Sekarang, kita akan teruskan lebih jauh sedikit ke beberapa ayat Firman yang lain.

Sampai Allah sudah cukup dengannya, kemudian itu selesai. Kebodohan mereka menjadi nyata.

(158) Perhatikan. Ingat, kulit gandum itu terlihat sama persis seperti bulir gandum. Paham? Nah, 
anda tidak dapat mengatakan bahwa tangkai di zamannya Luther adalah gandum, namun ada Kehidupan 
di dalamnya. Tangkai bagus. Kehidupan yang ada pada tangkai itu bagus; tetapi ingat, Kehidupan itu 
maju terus, maju dari Elisa kepada Elia. Kehidupan itu terus bergerak maju. Tetapi ingat, itu ada di dalam 
tahapan yang berikutnya. Itu tidak bisa tetap di dalam tahapan yang itu. Kita tidak bisa makan bangkai 
dari zaman yang lain. Kita tidak bisa makan bangkainya Karismatik/Pentakosta, Methodis, atau Baptis. 
Nah, itu sudah jadi bangkai. Kita punya Makanan yang segar, Firman di zaman ini, seterusnya.
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(159) Ingat, kulit gandum itu persis seperti bulir gandum . . . ? . . . Itu tidak terlihat sama ketika itu 
menjadi daun. Itu tidak terlihat sama ketika itu menjadi rumbai, tetapi itu sungguh terlihat sama ketika 
itu menjadi kulit. Tidak terlihat sama seperti di—Yesus Kristus sama kemarin, di zamannya Luther. Tidak 
terlihat sama di zamannya Wesley, tetapi itu terlihat sama di zamannya Karismatik/Pentakosta. Untuk 
menyesatkan orang-orang pilihan sekiranya mungkin. Paham? Itulah zaman-zaman anda.
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(160) Tetapi ingat, bahwa gereja Karismatik/Pentakosta pada hari-hari terakhir adalah Laodikia, dan 
Kristus dikeluarkan, Bulir itu, Gandum itu sendiri. Ketika Dia berusaha . . . Ingat, ketika Dia berusaha 
untuk menyatakan diriNya di dalam gereja, Dia dikeluarkan. Itu masih sebuah gereja, mengklaim dirinya 
demikian, yang diurapi. Tetapi inilah Firman itu, Kristus sendiri; itulah Firman yang diurapi yang akan 
datang bagi peristirahatan TubuhNya, Mempelai Wanita. Yang diurapi dari air yang sama yang mengairi 
gandum itu, seperti yang telah kita bicarakan, juga yang mengairi lalang-lalang—orang-orang yang 
diurapi. Hanya orang pilihan atau orang yang sudah ditentukan yang akan mampu mendeteksi perbedaan 
di antara mereka. Nah, Efesus 1:5 memberitahu anda demikian, dan tentang bagaimana itu dulunya.
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(161) Mereka adalah orang-orang yang diurapi. Setiap orang berkata, “Glori bagi Tuhan. Kita 
memperoleh kebebasan di sini. Haleluya . . . ? . . . Oh, Haleluya, kita berbahasa roh dan melompat-
lompat . . . Kita mendapatkan kebebasan bagi para wanita. Kalau kalian justru berusaha mengikat mereka 
dengan segala macam hal ini.” Paham? Teruskan saja. Tidak ada apapun yang dapat kalian lakukan. 
Berkata, “Baiklah, kita berbahasa roh. Kita bersorak; kita menari di dalam Roh; kita mengkhotbahkan 
Firman.” Mutlak. Tidak ada maksud untuk mengatakan yang menentang hal itu. Jadi begitulah orang-
orang ini dulunya di dalam Alkitab ini. Yesus berkata sekiranya mungkin akan menyesatkan orang pilihan, 
orang pilihan juga.
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(162) Sekarang, perhatikan. Kulit itu berasal dari biji yang mula-mula, bulir, yang masuk ke dalam 
tanah, itu tidak ada organisasi dulunya. Itu adalah sebutir biji di dalam dirinya. Tetapi ketika itu muncul 
maka itu bukan lagi bulir; itu adalah sebuah organisasi (Paham?), daun, biji. Kemudian itu masuk ke 
tahapan yang berikutnya, yang adalah jumbai. Itu masih belum seperti pada mulanya. Itu adalah sebuah 
organisasi. Itu menjadi kulit, banyak daunnya, Karismatik/Pentakosta, sudah hampir terbentuk sekarang. 
Lihatlah itu; terus-menerus membentuk, hampir persis sama. Terlihat persis seperti bulir gandum ketika 
anda lihat kulit kecil itu. Tetapi pada akhirnya itu dimanifestasikan dan bukan organisasi. Sudah tidak ada 
pembawa lagi. Organisasi hanyalah pembawa [carrier—Ed.]. Tidak ada lagi pembawa, tangkai harus mati; 
kulit harus mati, semua yang lain harus mati. Tetapi gandum itu hidup terus. Itulah tubuh kebangkitan itu 
turun dan memungut mereka. Yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama menjadi yang 
terakhir (Paham?), memungut mereka di dalam kebangkitan itu. Apakah anda mengerti? Baiklah. 
Perhatikan, bulir itu . . .
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(163) Kulit itu terlihat persis seperti bulir itu. Dan seorang yang menanam gandum di ladang, atau 
yang seperti itu, akan memandang dan berkata, “Puji Tuhan, aku mendapatkan panen gandum,” padahal 
dia belum mendapatkan setitik pun gandum. Paham? Itu terlihat sama seperti bulir gandum itu, tetapi itu 
adalah kulit.
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(164) Nah, sahabat-sahabat, perhatikan saya. Di manakah datangnya kebangunan rohani yang 
pertama setelah kematian—hari-hari ketika bulir gandum itu dulunya harus jatuh ke dalam tanah, Tubuh 
itu, Mempelai Wanita Kristus? Kristus mengorganisasikan Mempelai WanitaNya (Benarkah itu?), GerejaNya. 
Dia tidak pernah mengorganisasikannya; Dia hanya menempatkan rasul-rasul, nabi-nabi, dan seterusnya 
di dalam gerejaNya untuk menjaga kebersihannya Tetapi di Nicea, Roma, 306 tahun kemudian mereka 
mengorganisasikannya dan membuat sebuah organisasi darinya. Apakah itu benar? Dan itu mati. Semua 
yang tidak setuju dengan gereja itu dibunuh. Dan itu terbaring diam di dalam lumpur selama ratusan 
tahun, tetapi sesudah beberapa waktu kemudian, muncullah ia di dalam Luther. Tangkai kecil yang 
pertama dari gandum itu muncul. Kedua, itu mengeluarkan kuncup dari situ. Mereka bergerak terus, 
memiliki Zwingli dan seterusnya, dan organisasi-organisasi yang lain dan seterusnya. Kemudian setelah 
beberapa waktu datanglah Anglikan, dan kemudian apa yang terjadi? Di sinilah muncul Wesley bersama 
dengan kebangunan rohani yang baru, jumbai itu. Yang terlihat lebih mirip dengan bulir gandum. Kemudian 
apa yang terjadi dengan hal itu? Itu berorganisasi, dan menjadi kering, dan mati. Kehidupan itu menjadi 
kulit. Dan kulit itu muncul dan terlihat hampir sempurna seperti bulir gandum itu. Tetapi pada akhirnya 
kebodohannya menjadi nyata dalam delapan atau sepuluh tahun terakhir ini, khususnya dalam tiga tahun 
terakhir ini. Sekarang, apa yang ia lakukan? Bergerak pergi dari gandum itu.
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(165) Sekarang, kenapa sudah tidak ada organisasi yang memulai kebangunan rohani yang besar ini 
dalam 20 tahun terakhir ini? Itu nabi-nabi yang diurapi, pengajar-pengajar yang diurapi, dan seterusnya, 
tetapi kenapa tidak ada? Tidak ada yang melampaui bulir gandum itu. Paham? Itu sudah kembali tanpa 
sebuah organisasi. Oh, bukan main, seorang yang buta saja dapat melihat hal itu. Ia tidak dapat 
berorganisasi; ia sungguh menentangnya. Itu adalah bulir gandum itu sendiri. Anak manusia akan 
dinyatakan. Bulir Gandum akan kembali kepada dirinya lagi, Anak manusia di hari-hari terakhir. “Dan akan 
datang peniruan-peniruan palsu terhadap hal itu di hari-hari terakhir sehingga itu hampir-hampir akan 
menyesatkan orang-orang pilihan juga.” Lihatlah kulit-kulit organisasi mereka itu bergerak pergi sekarang 
ini.
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(166) Gandum itu hanya dinyatakan kepada orang pilihan, yang adalah bagian darinya. Perhatikan 
betapa indah hal ini dinyatakan di sini saat ini. Hanya saja . . . Perhatikan, orang-orang yang diurapi . . . 
mampu . . . orang-orang pilihan yang sejati, yang sudah ditentukan, Efesus 5:1—atau 1:5, tepatnya, 
akan menjadi . . . Ditetapkan, dipilih, hanya merekalah orang-orang yang tidak akan tertipu. Perhatikan.
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Nabi-nabi yang diurapi akan menjadi yang palsu. Dan ada di antara itu akan menjadi orang yang sungguh 
diurapi. Bagaimana anda akan mengatakannya? Melalui Firman. Seperti yang kita miliki dalam bayangan 
itu. Apakah anda memahaminya? Katakan, “Amin.” [Jemaat mengulangi, “Amin.”—Ed] Paham?

(167) Perhatikan. Orang-orang yang diurapi, hanya Firman yang akan memisahkan mereka, bukan 
tanda-tanda. Oh, tidak. Mereka akan melakukan tanda-tanda yang sama. Tetapi Firman yang 
memisahkan mereka. Tentu. Mereka semua bernubuat; mereka semua melakukan ini, itu, dan yang 
lainnya, tentu, sama saja. Yesus berkata bahwa mereka akan melakukan hal yang sama. Tetapi Firmanlah 
yang memisahkan mereka, perhatikan, bukan tanda-tanda.
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Apakah anda memperhatikan, Yesus katakan di sini di Matius 24 . . . Dia tidak berkata, “Akan bangkit 
Yesus-yesus palsu pada hari-hari terakhir.” Oh, tidak, mereka tidak akan pernah membiarkan hal itu. 
Tidak. Anda ambil seorang Karismatik/Pentakosta yang benar-benar seorang Karismatik/Pentakosta yang 
mengaku bahwa dirinya adalah Yesus. Paham? Anda ambil seorang Methodis yang palsu, atau seorang 
Baptis, atau seseorang yang seperti itu, atau salah satu dari organisasi-organisasi itu yang berkata, 
“Kami adalah Yesus.” Mereka tahu yang lebih baik daripada melakukan itu. Mereka tidak akan melakukan 
yang seperti itu. Tetapi Alkitab berkata bahwa mereka akan menjadi kristus-kristus palsu, bukan Yesus-
yesus, tetapi kristus-kristus palsu. Mereka tidak akan memperkenalkan diri, dengan berkata, “Saya 
Yesus.” Oh, tidak.

(169) Tetapi mereka adalah kristus-kristus palsu dan tidak mengetahuinya, karena mereka 
bertentangan dengan Firman. Dan Allah membuktikan yang sama. Nah, sekarang saya sedang membawa 
hal ini kepada sebuah pertikaian, karena anda sudah melihat hal yang sama itu dilakukan juga oleh 
orang-orang ini yang sudah dilakukan dengan nyata. Dan Yesus sudah berkata demikian.
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Sekarang, seperti yang sudah saya katakan, sekarang bagi kalian semua yang terhubung di saluran 
telepon sana, saya—saya bukan sedang menyalahkan kalian, tetapi ini adalah gereja saya, dan—dan 
kelompok saya di mana Roh Kudus menempatkan saya, dan saya harus memberitahukan Kebenaran 
kepada mereka. Waktunya sudah semakin terlambat.

(171) Sekarang, mereka tidak akan membiarkan hal itu, tetapi kristus-kristus palsu, orang-orang 
palsu yang diurapi, hampir dengan setiap tanda dan setiap huruf dari Firman. “Mereka percaya baptisan 
Roh Kudus?” Mutlak. “Percaya dengan semua ini?” Yap. “Percaya dengan bahasa roh?” Yap. “Percaya 
kepada tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban yang mengikuti—tanda-tanda akan mengikuti mereka?” 
Yap. Itu bukan Methodis. Itu bukan Baptis. Bukan, bukan. Itu adalah Karismatik/Pentakosta. Ini adalah 
hari-hari terakhir. Sekarang, zaman gereja yang pertama tidak akan pernah memperhatikan hal itu. 
Zaman gereja Methodis tidak pernah memperhatikannya. Zaman gereja Baptis, mereka tidak pernah 
memperhatikannya. Zaman gereja Presbiterian, mereka tidak pernah memperhatikannya, tetapi 
Karismatik/Pentakosta, sangat mirip seperti yang aslinya . . . Itulah di mana gandum itu—kulit itu hampir 
seperti bulir gandum itu. Mereka tidak akan pernah memperhatikannya. Paham? Tidak akan pernah. 
Tetapi pada hari-hari terakhir, zaman ini. Benar, tuan.
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(172) Perhatikan. Seperti yang dulu terjadi pada permulaan, demikian pula akan terjadi pada 
kesudahan. Sebagaimana Hawa salah menafsirkan satu kata saja, Setan lakukan itu kepada Hawa, dan 
dia percaya itu: Dia [She — Hawa], bukan dia [He — Adam]: gereja, bukan Dia. Paham? Gereja adalah 
seorang yang memperoleh perkataan yang palsu itu. Paham? Bukan Adam, Hawa; bukan Kristus, gereja, 
mempelai wanita, yang diurapi, diharapkan begitu, menyebut dirinya mempelai wanita . . . Paham? Ia 
memperoleh perkataan yang palsu. Tidak dapatkah anda melihat hal itu? Wah, itu mengikat jadi satu 
seperti tali sepatu, seperti bulu mata pada mata anda. Yah, semuanya anda belokkan ke Alkitab, Itu 
mengikatkannya jadi satu. Hawa, bukan Adam: Hawa percaya itu, bukan Adam. Mempelai wanita di 
zaman ini, yang disebut begitu, percaya itu, bukan Kristus. Mempelai wanita punya segala macam ini, 
yang disebut mempelai wanita, tanda-tanda yang sama, keajaiban-keajaiban yang sama, semuanya 
sama, tetapi bukan yang sesungguhnya. Paham? Sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan.
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Sekarang, secepatnya, jika kita bisa selesaikan ini dalam waktu lima belas menit, kita akan tepat 
waktu. Sekarang perhatikan dengan seksama, sehingga anda tidak akan—anda tidak akan salah mengerti 
buat anda.

(173) Sekarang. Tidak, mereka tidak akan mendukung disebut Yesus palsu. Mereka tidak akan 
mendukung menyebut Yesus; tentu tidak. Itu terlalu jelas. Siapapun akan tahu hal itu. Siapapun akan 
tahu bahwa mereka bukan Yesus. Saya tidak peduli apakah mereka memiliki minyak di punggung mereka, 
dan darah pada kedua tangan, dan mengejap-ngejapkan mata mereka, mereka tetap tahu. Siapapun 
yang punya panca indera yang baik tahu bahwa itu bukan Yesus. Paham? Mereka tidak akan 
memperbolehkan hal itu. Tetapi mereka menyebut diri mereka yang diurapi, dan mereka melakukan tanda-
tanda dan keajaiban-keajaiban yang hampir menyesatkan orang pilihan. Tetapi kristus-kristus palsu, 
orang-orang yang diurapi, akan bangkit dan akan menyesatkan orang-orang pilihan sekiranya mungkin.
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(174)  Sekarang,  perhatikan  baik-baik;  jangan  lewatkan  pernyataan  ini,  karena  ini  layak  untuk126
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didengar. (Dia baru saja menaruh sebuah tape recorder di dekat mikropon ini untuk menjaga itu supaya 
tidak berlalu dengan cepat. Saya sudah keringatan, jatuh ke atas tape itu. Anda paham?)

Dan demikianlah itu akan—Alkitab mengatakan itu akan terjadi. Paham?

(176) Perhatikan, bukan Yesus-yesus palsu, kristus-kristus palsu. Mereka percaya bahwa mereka 
diurapi, tetapi mereka tahu bahwa mereka bukan Yesus. Paham? Itu terlalu jelas. Andaikata orang-orang 
tampil dan berkata pada hari ini, “Lihat bekas luka di tanganku. Lihat di dahiku, aku adalah Yesus”; 
baiklah sekarang, kita tahu bahwa itu salah. Dan ingat, Yesus tidak pernah berkata bahwa orang-orang 
itu akan muncul. Dia berkata bahwa akan bangkit kristus-kristus palsu: kristus-kristus, jamak, 
denominasi-denominasi dan sebagainya, orang-orang yang diurapi, yang diurapi dengan suatu roh 
denominasi dan bukan Firman. Anda mengerti? Bukan Yesus-yesus palsu, kristus-kristus palsu, orang-
orang palsu yang diurapi. Paham? Oh, sungguh jelas, betapa kita . . . Tentunya anda tidak akan 
melewatkannya.
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(177) Sekarang, ingat, saya sudah selalu beritahu anda bahwa ada tiga golongan manusia. Ada tiga 
ras manusia: Ham, Sem, dan Yafet: tiga ras, tiga golongan. Dan sudah saya katakan, yaitu orang 
percaya, orang yang pura-pura percaya, dan orang tidak percaya. Itu sudah selalu ada, akan selalu ada. 
Paham? Ada Musa orang percaya: ada Yannes dan Yambres orang tidak percaya. Paham? Ada Bileam, 
Musa, selalu ada tiga golongan manusia. Tiga golongan: orang percaya, orang yang pura-pura percaya, 
dan orang tidak percaya.

128

Sekarang ingat, orang yang tidak percaya, gereja denominasi, sama sekali tidak percaya kepada 
tanda-tanda: dingin, formal, kaku, gereja yang ada di dunia, denominasi. Tetapi yang pura-pura percaya 
adalah kulit itu. Itulah orang yang pura-pura percaya. Dan kemudian ada orang percaya sejati yang 
adalah sungguh benar. Sekarang, perhatikan mereka sebagaimana mereka berjalan sekarang, sebentar 
saja.

(179) Dan perhatikan betapa beraninya orang-orang yang tidak percaya ini—atau orang-orang yang 
pura-pura percaya dan yang tidak percaya ini. Bukan main, mereka berani. Lihat, yaitu sebagaimana 
Setan berdiri di hadapan Firman yang benar itu dan berkata, “Ada tertulis.” Apakah itu benar? Kenapa 
Setan melakukan itu? Itu karena dia tidak tahu Firman bagi hal itu . . . Dia tahu bahwa Firman tersebut 
adalah bagi zaman itu, tetapi dia meragukan Manusia kecil yang sederhana ini yang adalah Firman itu. 
“Jika engkau adalah Anak Allah. Sebab aku tahu Anak Allah akan datang, sebab sudah dikatakan bahwa 
Dia akan melakukan hal itu. Dan ada tertulis, 'Dia akan memerintahkan malaikat-malaikatNya untuk 
melayanimu.'” Paham? “Buktikanlah itu kepadaku. Lakukanlah mukjizat. Biarlah aku lihat engkau 
melakukannya.” Nah, paham? Lihatlah yang tidak percaya itu, yang pura-pura percaya, peniru? Lihatlah 
Yudas tepat ada di antara mereka pada waktu yang sama: pura-pura percaya. Paham? Perhatikan. Dan 
ada Firman yang benar itu.
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(180) Betapa beraninya mereka. “Sekarang, jangan hiraukan omong kosong itu; tidak ada apa-
apanya itu. Jangan pergi ke sana; itu cuma kumpulan yang bersuara gaduh. Tidak ada apa-apanya itu: 
semua itu hanyalah cerita khayal belaka; itulah yang ada di benak kalian.” Paham? Mengerti yang saya 
maksudkan? Berdiri tepat di hadapan Firman dan mengatakan itu.
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Setan berjalan tepat . . . Sebagaimana Alkitab katakan di sini di Yudas, yaitu Penghulu Malaikat itu 
ketika berselisih dengan Setan berkata, “Kiranya Tuhan menghardik engkau.” Menentang Firman itu 
sendiri. Dan inilah antikris itu, yang diurapi, berdiri tepat di sini menentang Firman yang asli pada 
zamannya, Yesus Kristus, dan berkata, “Ada tertulis.”

(182) Perhatikan pada hari-hari terakhir, itu akan begitu mirip sehingga sekiranya mungkin akan 
menyesatkan orang-orang pilihan. Oh, bukan main. Alasan orang pilihan tidak akan tertipu, anda tahu 
kenapa? Karena mereka adalah Firman. Paham? Seperti halnya Kehidupan yang terdapat pada akar itu 
(Sudah saya katakan beberapa saat yang lalu), ia tidak dapat menyangkali dirinya sendiri. Paham? Ini 
adalah Firman dan Firman pada musimnya. Itu benar.
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Seperti halnya Yeremia, dia tahu. Tidak peduli apa yang dikatakan Hananya, dia tahu di mana dirinya 
berada. Itu tepat seperti yang dilakukan Musa, dan—dan mereka yang lain. Itu . . . Dia tahu, tidak peduli 
apa yang dikatakan nabi palsu itu, ada Firman Allah yang tertulis. Itulah alasannya Mikha bisa berkata, 
“Baiklah, kamu tunggu saja dan lihat.”

Ahab berkata, “Aku percaya kepada nabi-nabiku. Organisasiku benar. Ketika aku kembali dengan 
selamat . . . Masukkan orang itu ke dalam penjara, aku akan mengurusnya. Berilah padanya sedikit roti. 
Palingkan dia; jangan ada yang boleh bersekutu dengannya. Ketika aku kembali dengan selamat, kita 
akan urus orang itu.”

Mikha berkata, “Jika engkau pulang dengan selamat, tentunya Tuhan tidak akan berbicara kepadaku.” 
Dia tahu dia punya DEMIKIANLAH FIRMAN TUHAN, dan penglihatannya tepat sama dengan DEMIKIANLAH
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FIRMAN TUHAN, dan bukan untuk musim yang lain, tetapi untuk musim itu. Amin. Haleluya. Musimnya . . .

Berani, berdiri dan berselisih dengan seorang Penghulu Malaikat . . . Itu sudah dikatakan bahwa 
orang bodoh akan berjalan melintas dengan mengenakan sepatu paku sedangkan Malaikat-malaikat saja 
takut berjalan di situ. Itu benar.

(186) Alasan orang pilihan, Yesus katakan, tidak akan tertipu, karena mereka adalah Firman itu. 
Mereka tidak bisa menjadi yang lain. Mereka tidak bisa mendengarkan yang lain. Mereka tidak tahu 
apapun yang lain. Itu benar. Ingat, Musa tidak terpesona dengan semua peniruan mereka. Apakah dia 
terpesona? Musa . . . berkata, “Nah, tunggu sebentar Firaun, engkau tahu, Tuhan menyuruhku untuk 
melakukan hal ini. Glori bagi Tuhan, tetapi aku lihat anak-anakmu bisa melakukan yang sama, jadi katakan 
apa yang akan aku lakukan: aku akan gabung denganmu.” Huh. Itu kedengarannya bukan suara seorang 
nabi Allah. Sungguh bukan. Dia berdiri seteguh dia bisa berdiri. Dia tahu dengan tepat bahwa Allah akan 
mengurus yang itu, sebab Dia telah berjanji. “Aku akan menyertaimu. Aku tidak akan meninggalkanmu.”
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(187) Dia tahu. Jadi dia tidak bergabung dengan mereka; oh, tidak, dia tetap bersama mereka. Dia 
tidak menginginkan satupun dari denominasi-denominasi mereka. Dia tetap bersama Allah. Dia tidak 
terpesona dengan semua hal yang dapat mereka lakukan. Ketika mereka melakukan satu hal . . . Dan dia 
mendatangkan kutu, dan merekapun mendatangkan kutu. Dia mendatangkan darah; mereka 
mendatangkan darah. Dia mendatangkan semuanya; mereka meniru dia dalam semua cara. Dia tenang 
saja. Dia tahu dengan pasti bahwa Allah ada di dalam pekerjaan itu. Anda mengerti sekarang? Anda ambil 
dua dan dua menjadikan empat? Anda tidak ingin memberikan terlalu keras. Sehingga—sehingga anda 
mengerti. Paham?
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Wah, mereka tidak akan tertipu olehnya, orang percaya sejati; mereka adalah benih yang ditentukan 
yang seharusnya bertahan di zamannya.

(189) Sungguh, juga, Yesus mengatakan ini, “Banyak yang akan datang pada hari itu di dalam 
NamaKu, dan berkata, 'Tuhan, bukankah aku sudah mengusir setan di dalam NamaMu?'” Yesus berkata 
bahwa pada hari-hari terakhir ketika waktu sudah berakhir semua dan kebangkitan yang besar itu 
datang, banyak orang akan datang dan duduk di dalam Kerajaan itu. Kerajaan Allah ada di dalam anda. 
Banyak orang . . . Rumput liar akan datang dan duduk bersama-sama dengan gandum, berkata, 
“Sekarang, tunggu dulu, Tuhan, aku sudah berbahasa roh. Aku sudah bersorak-sorak. Aku sudah menari 
di dalam Roh. Aku sudah mengusir setan-setan. Aku sudah berbahasa roh. Aku sudah melakukan 
semuanya ini.”
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Apa yang akan Dia katakan? Perhatikan. “Kamu sekalian pembuat kejahatan, Aku bahkan tidak 
pernah mengenal kamu.”

(190) Apakah kejahatan? Seseorang bertanya. Itu adalah sesuatu yang anda tahu yang seharusnya 
anda lakukan dan anda tidak mau melakukannya. Mereka tahu Firman itu; mereka mendengarnya. Anda 
sedang mendengarkan kaset ini; anda sedang mendengarkan pesan ini. Anda lihat Tuhan Allah 
mengatakan demikian; anda melihat Dia menegaskannya, dan menjadikannya benar. Dan anda tahu 
bahwa ini begitu terang seterang matahari yang bersinar di luar. Tetapi anda yang mau berpegang pada 
denominasi anda, berpegang pada hal-hal yang palsu itu, kamu pembuat kejahatan . . .
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“Oh, ya, saya sudah mengadakan serangkaian perjalanan besar. Saya sudah melakukan ini; saya 
sudah melakukan itu.”

Dikatakan, “Pergilah daripadaKu, kamu sekalian pembuat kejahatan, Aku tidak pernah mengenal 
kamu.”

“Baiklah, Roh Kudus turun ke atasku.” Saya tidak meragukannya sedikitpun.“Aku berbahasa roh. Aku 
sudah bernyanyi di dalam Roh. Aku sudah melakukan . . .” Saya tidak ragukan sedikitpun tentang hal itu. 
Tidak ada pertanyaan soal itu. Oh, saudara, saudari, kondisi macam apa ini? Ini adalah masa yang 
menggetarkan. Di manakah kita berada? Firman ini sedang datang pada Kehidupan sekarang. Perhatikan.

(192) Yeah, Dia sudah mengatakan bahwa mereka akan melakukan hal itu. Perhatikan. “Kamu 
sekalian pembuat kejahatan . . .” Saya sudah dapatkan sebuah ayat Firman tertulis di sini; cuma saya 
tidak tahu tepatnya di mana itu. Saya sudah menyita waktu lama untuk mencarinya. Saya akan 
mencarinya sebentar di mana itu. Saya dapatkan—saya dapatkan di Matius 7:21. Saya—saya hanya 
tidak tahu di mana . . . Saya . . . Kadang-kadang saya tidak catatkan sesuatu dengannya, baiklah, saya
—saya berkhotbah seperti ini, sampai saya—saya lupa apa yang sedang saya arahkan pada ayat Firman 
tersebut. Matius 7:21.
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Bukan setiap orang yang berseru kepadaKu. Tuhan, Tuhan! akan masuk ke dalam 
Kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak BapaKu yang di sorga.

Banyak orang yang akan berseru kepadaKu pada hari itu; Tuhan, Tuhan, bukankah kami
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sudah bernubuat . . .

Nabi-nabi, orang-orang yang diurapi. Itu benar. “Bukankah kami seorang nabi? Bukankah kami diurapi, 
seorang yang diurapi? Bukankah aku sudah bernubuat demi NamaMu? Dan di dalam NamaMu aku sudah 
mengusir setan?” Mana bisa anda melakukan hal itu dan menolak untuk dibaptis dalam Nama Yesus? Oh, 
astaga. Lihat betapa menipunya? Langsung naik ke hal yang itu juga, kemudian jatuh kembali. Mereka 
langsung naik ke Firman, kemudian jatuh kembali. Sekarang, perhatikan ini. Kita jelaskan hal ini, sebentar 
lagi.

Banyak orang akan berseru kepadaKu . . . Tuhan, Tuhan bukankah kami sudah bernubuat 
. . .  . . .(“Kami sudah menjadi nabi-nabi?”)

Yah, saya sudah sampaikan hal itu di Matius 24:24.

. . . dan di dalam namaMu . . . mengusir setan-setan? Dan di dalam namaMu aku sudah 
melakukan banyak . . . perbuatan-perbuatan?

Pada waktu itulah Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata: Aku tidak 
pernah mengenal kamu! Enyahlah dari padaKu, kamu sekalian pembuat kejahatan.

“Ketika itu diperhadapkan kepada anda, dan sudah melihat itu bergerak, sudah melihat bahwa itu 
adalah Firman, namun demi denominasi anda, anda berpegang padanya. Aku bahkan tidak pernah 
mengenal kamu. Aku tidak peduli sudah berapa banyak setan-setan yang kamu usir, berapa banyak kamu 
sudah melakukan ini dan itu, Aku tidak tahu apapun tentang kamu.”

Bileam berkata, “Aku bernubuat tepat di dalam NamaMu; dan itu terjadi.”

“Itu sungguh benar, tetapi ketika itu sampai kepada Firman, kamu menolaknya.” Oh, saudara. 
Melihatkah bagian yang menipu itu? Tepatnya bukan nabi, tetapi dengan Firman, Firman yang benar, 
Firman yang dibuktikan yang dimanifestasikan.“Kamu sekalian pembuat kejahatan!”

(194) Berusaha, Setan sudah berusaha di semua zaman untuk meniru Firman yang benar itu. Kita 
tahu hal itu, bukankah begitu?
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(195) Perhatikan. Sampai ke perbatasan itu dan berhenti. Lihat ke mari, Dia berkata di Ibrani pasal 6, 
sekarang, kita sudah baca beberapa saat yang lalu. Saya sudah suruh anda untuk kembali ke situ, dan 
kita akan lihat kembali untuk beberapa menit ke depan. Dia berkata:
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Tetapi semak duri dan rumput duri sudah dekat kepada pembuangan itu, yang 
kesudahannya akan dibakar. (Perbatasan!)

. . . kamu yang telah mengecap . . . karunia sorgawi . . .

“Mengecap,” dengan kata lain, anda sudah melihatnya. Anda tidak bisa sekedar mengecapnya 
dengan mulut anda; tetapi anda sudah melihatnya, dan anda tahu bahwa itu adalah Kebenaran. Anda 
tahu bahwa itu Kebenaran. “Mengecap karunia sorgawi.”

. . . dan telah menjadi bagian dari Roh Kudus ketika Ia turun ke atasmu,

. . . sudah mengecap kebaikan Firman Allah, . . .

“Sudah mengecap,” anda sudah melihat itu benar. “Dan Roh Kudus turun ke atas anda,” rumput liar di 
ladang itu.

. . . dan kemudian menolak, . . .

“Menyangkal bahwa Kristus telah menyucikanmu, dan yang telah memanggilmu, dan menaruh urapan 
itu ke atasmu.”

. . . maka sudah tidak ada lagi korban bagi dosa itu.

Itu tidak bisa diampuni. Mustahil bagi mereka untuk pernah sampai kepada pengetahuan akan 
Kebenaran.

Sebab adalah tidak mungkin bagi mereka yang sudah pernah menjadi bagian dari Roh 
Kudus,

Tercurah ke atas rumput-rumput liar, paham, “Yang dimulai dengan Yesus, dan 'Tuhan, aku sedang 
meneruskan,'” tetapi ketika anda sampai kepada Firman, anda berpaling kembali. Sudah menjadi bagian 
dari Roh Kudus, dan bahkan sudah mengecap, atau melihat Firman itu sendiri bermanifestasi.“ Dan 
kemudian pergi dariNya, ”Mutlak tidak mungkin, bagi mereka untuk pernah melihatNya atau kembali 
kepadaNya.
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Itu adalah DEMIKIANLAH KATA ALKITAB. Sekarang, anda—langit dan bumi akan berlalu tetapi Ia akan 
tetap. Anda melihatnya? Mutlak tidak mungkin, Alkitab sudah mengatakan begitu. Dan Roh memberikan 
kesaksian atasnya.

(196) Perhatikan. Biar saya berikan sebuah contoh kecil untuk anda. Lihatlah orang-orang itu yang 
keluar di bawah nubuatan Musa, keluar dari organisasi itu, dan keluar dari semuanya di bawah nubuatan 
itu, sudah melihat perkara-perkara yang besar, dan keajaiban-keajaiban, dan hal-hal yang seperti itu, 
dan sampai ke perbatasan untuk masuk. Nah, Lee, di situlah datang nama anda pada Kitab itu. Paham? 
Anda sudah dapatkan itu jelas. Anda mengerti itu. Dan anda yang tidak berada di sini dan yang 
terhubung dengan saluran. Doktor Lee Vayle duduk di sini, dia—dia sedang menyusun tata bahasa buku 
Ketujuh Zaman Gereja ini, dan masalah timbul, pertanyaan tentang nama anda yang dihapuskan dari 
Kitab Kehidupan Anak Domba. Nah, itu sudah membingungkan banyak hamba Tuhan, tetapi tunggu saja 
sampai anda mendapatkan buku itu; anda akan memahaminya jika anda mendapatkan Terang pada diri 
anda.
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Perhatikan. Sekarang, anda akan memalingkan kepala anda dan bahkan tidak mau memandangnya 
jika anda tidak ingin melihatnya. Seperti yang dulu dikatakan ibu saya, “Kamu tidak bisa memperoleh 
darah dari sebuah lobak, sebab tidak ada darah di dalamnya.”

(198) Perhatikan, Terang itu harus datang; itu bukan di dalam kegelapan. Terang itu datang kepada 
kegelapan, dan kegelapan tidak mengetahuinya. Sekarang perhatikan, orang-orang yang diurapi di zaman 
ini. Sebagaimana Musa membawa anak-anak Israel itu keluar, dan mereka mendengarkan, dan mengalami 
kebingungan dengan bangsa yang besar itu . . . Sekarang, Israel adalah interdenominasi. Ia tidak punya 
tanah, tidak punya rumah; ia akan pulang ke sebuah rumah. Kita tidak memiliki gereja; kita tidak—kita—
kita akan pergi ke sebuah gereja, gereja Anak Sulung itu, gereja yang ada di dalam kemuliaan, bukan 
gereja yang ada di bumi yang dibuat oleh seorang manusia, tetapi gereja yang ada di dalam kemuliaan, 
orang-orang yang dipanggil keluar, yang ditentukan kepada Kehidupan yang Kekal. Paham?
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Pergi ke rumah mereka, dan sewaktu mereka sampai ke tempat itu untuk menyeberang, mereka 
meragukan Firman. Dan kembali sesudah Yosua dan Kaleb, dan mereka memeriksa dan membawa pulang 
serumpun buah anggur untuk membuktikan kepada mereka bahwa tanah itu ada, Firman Allah 
menjanjikan, “Itu tanah yang baik, melimpah susu dan madu.” Dan membawanya pulang ke sisi ini untuk 
membuktikannya kepada mereka, dan mereka mengecapnya, dan berkata, “Oh, oh, meskipun begitu kita 
tidak dapat melakukannya.” Apa yang terjadi? Mereka binasa di padang gurun. Mereka tetap tinggal di 
sana dan mengorganisasikan diri mereka sendiri, dan mati, mereka semua, selain orang-orang yang sudah 
memeriksa itu dan yang pulang kembali, Yosua dan Kaleb. Musa diubahkan, sebuah pralambang mengenai 
penantian gereja, dan kebangkitan dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan pengangkatan Tubuh. 
Melihatkan tiga hal itu? Harus menjaga ketiganya ada di dalam jalurnya (Paham?) jadi—pada orang 
percaya dan orang tidak percaya.

(199) Perhatikan bagaimana itu dulunya adalah mutlak . . . Ingat, Allah tidak pernah mengampuni 
dosa itu. Sekarang, bagaimana mereka akan masuk? Jika ia adalah semak duri dari mulanya, ia adalah 
semak duri pada kesudahannya. Hanya orang yang ditentukan akan melihatnya.
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(200) Sekarang perhatikan dengan seksama, sama seperti pada hari-hari Santo Martin, tepat 
sebelum Zaman-zaman Kegelapan, si manusia kecil yang saleh. Berapa banyak yang pernah membaca 
tulisan-tulisan Santo Martin? Banyak di antara anda yang sudah. Saya pergi untuk mendapatkan tulisan-
tulisan tentang Santo Martin, imam itu berkata, “Tapi dia bukan seorang yang dinyatakan sebagai orang 
suci.” Tentu, dia bukan: bukan oleh mereka, tetapi oleh Allah. Roh Kudus menyuruh kita untuk 
menempatkan dia di situ pada zaman gereja yang ketiga.
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(201) Lihatlah betapa seorang manusia yang saleh dia: dipanggil, ditentukan, orang tuanya 
penyembah berhala, ayahnya seorang tentara. Dia harus mengikuti jejaknya untuk menjadi seorang 
tentara. Dan sewaktu dia lakukan . . . Dia selalu percaya bahwa ada seorang Allah di suatu tempat, 
seorang yang dari hutan, dan dapat melihat Allah. Suatu hari dia lewat di sebuah kota, dan ada seorang 
pengemis tua tergeletak di situ sedang sekarat, memohonkan seseorang . . . Malam itu udara dingin; si 
pengemis tua itu berkata, “Berikan kepadaku sesuatu untuk menutup tubuhku; aku akan mati malam ini.”
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(202) Tidak seorang pun melakukannya. Dan Martin berhenti di sisi jalan itu dan memperhatikan dia 
sebentar. Tidak ada seorangpun yang melakukannya. Dia hanya punya sehelai mantel; dia sendiri akan 
kedinginan—dia sedang dalam tugas—jika dia berikan—dia berikan mantelnya kepadanya. Jadi dia berpikir, 
“Kita berdua sama-sama punya kesempatan untuk hidup jika saya mau bagi dengannya.” Jadi dia lepas 
mantelnya, dan memotongnya menjadi dua bagian dengan pedangnya, dan menyelimutkannya pada 
pengemis tua itu. Dia menyelimuti badannya sendiri dengan mantel itu.
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Setiap orang berkata, “Lihat lucu sekali serdadu itu; lihat serdadu itu kelihatan lucu; separuh mantel 
yang membungkus dirinya.”
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(203) Malam berikutnya ketika dia sedang tidak bertugas dan sedang berbaring di tempat tidurnya, 
dia terbangun, memandang, berdiri di situ di dalam kamar itu, dan di situlah Yesus Kristus berdiri yang 
dibungkus dengan potongan pakaian usang yang dia kenakan pada pengemis itu. Barulah dia tahu, “Apa 
yang engkau lakukan terhadap orang-orangKu yang hina, engkau telah melakukannya untukKu, kepada 
yang Kuurapi,” tergeletak di situ. Dia adalah seorang hamba Tuhan besar. Gereja mengolok-olok dia, 
menganiaya dia, mengusir dia, dan segala sesuatu yang lain, tetapi dia adalah seorang nabi Allah. Apa 
yang dia katakan terjadi. Banyak juga orang yang percaya kepadanya di zaman itu.
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(204) Saya ingin perlihatkan kepada anda betapa menipunya iblis. Suatu hari dia sedang duduk 
belajar. Datanglah seorang malaikat yang gagah perkasa, mahkota di kepalanya, mengenakan sepatu 
emas, renda menyusuri pakaian emasnya, dan berkata, “Martin, apakah engkau mengenal aku?” Dia 
berkata, “Aku adalah Tuhan dan penyelamatmu. Akulah seorang yang telah menyelamatkanmu. 
Sembahlah aku, Martin.” Tetapi nabi itu, tahu ada sesuatu yang aneh di situ, dia terus memandangnya. 
Dia berkata, “Martin, aku adalah juruselamatmu, Yesus Kristus; sembahlah aku. Tidakkah engkau 
mengenalku, Martin?”
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Martin terus memandang dia, ayat Firman melintas di benaknya, dia berkata, “Setan, enyahlah dari 
hadapanku.” Dia berkata, “Engkau memakai mahkota di kepalamu, dan Firman Allah berkata bahwa orang-
orang kudusNya akan memahkotai Dia di akhir zaman.” Bukankah itu sudah merupakan umpannya 
Karismatik/Pentakosta? Perhatikan Firman itu, saudara. Begitulah di mana itu diberikan.

(206) Lagi, pada suatu hari di dalam biara itu, mereka mempunyai seorang kudus yang sudah tua di 
sana, sekelompok biarawan-biarawan muda. Ada salah seorang dari antara mereka yang lekas marah. 
Perhatikan ini; ini adalah sebuah perumpamaan yang bagus di zaman ini. Dia ingin menjadi orang penting 
di atas mereka yang lain; dia ingin memperlihatkan dirinya—wewenangnya, seorang yang lebih hebat, 
seorang yang lebih baik, semua jemaat, kalian tahu, dan seorang yang besar dan hebat. Dia harus 
menjadi yang terbaik. Selalu ingin supaya saudara-saudara yang lain tidak . . . Anda tahu, dia harus 
menjadi berbeda. Paham? Dia—tidak peduli siapa itu, dia sangat arogan. Dia hanyalah batu kerikil di 
pantai; dan tidak ada seorangpun yang dapat menyentuh dia. Sekarang, perhatikan apa yang terjadi. Dia 
harus memiliki sesuatu yang hebat; dia harus dibandingkan dengan masyarakat kelas atas. Anda 
mengerti? Paham? Jadi dia berbicara—dia bernubuat; dia berkata, “Tuhan menjadikan aku seorang nabi 
juga. Aku adalah seorang nabi.” Nah, di negeri itu ada seorang yang dikenal sebagai seorang nabi, dan 
itulah Santo Martin. Dia dilahirkan sebagai seorang nabi.
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(207) Tetapi anak ini berkata—orang muda ini berkata—biarawan muda yang berusia kira-kira 25 
tahun—berkata, “Tuhan telah menjadikan aku seorang nabi, dan aku akan membuktikannya kepada 
kalian.” Berkata, “Malam ini Tuhan akan memberiku sehelai jubah yang bagus, indah, dikenakan kepadaku, 
sehelai jubah putih, dan ditempatkan di antara kalian. Kemudian kalian semua akan datang kepadaku 
(Paham?), dan kalian akan mendapatkan perintah dariku.”
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Sekarang, bandingkan itu dengan zaman ini. Paham? “Aku akan menjadi kepala organisasi. Aku akan 
mengurus kalian—mengurus kalian para biarawan.” Dan cukup yakin bahwa malam itu cahaya masuk ke 
dalam gedung itu, begitulah yang dikatakan oleh tulisan tentang Santo Martin. Bacalah itu. Dan itu asli; 
itu sejarah. Dan cahaya itu datang, dan semua yang lain memperhatikan, dan di sinilah datang . . . Dia 
mengenakan sehelai jubah putih berdiri di antara mereka. Dia berkata, “Lihat apa yang telah 
kuberitahukan kepada kalian.” Tetapi itu bertentangan dengan Firman.

(209) Dan ketika mereka pergi dan memanggil kepala fakultas yang sudah tua itu, dia berjalan 
mondar-mandir sebentar, berkata, “Nak, hal itu kedengarannya tidak benar.” Dia berkata, “Hanya ada 
satu cara (Ini dia.)—hanya ada satu cara bagi kita untuk mengetahuinya. Itu terlihat supranatural.” Wah, 
Karismatik/Pentakosta sudah menangkap akar itu, batu duga, tali itu, kail, dan semua yang lain. Dia 
berkata, “Mukjizat itu mungkin terlihat benar, tetapi kedengarannya tidak sesuai Firman. Nah, kita punya 
seorang yang seperti itu, seorang nabi yang diurapi yang bernama Martin. Mari, pergi menghadap dia.”
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Orang itu berkata, “Tidak, tidak, Martin tidak ada urusan dengan hal ini.”

Dia berkata, “Kamu pergi saja.” Dan mereka menarik lengannya untuk membawanya ke hadapan 
Martin, dan jubah itu meninggalkan dia.

(211) Lihat, “Sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga.” Paham? Mereka tahu. Yesus 
berkata, “DombaKu mengenal FirmanKu”
150

“Oh,” anda berkata, “mendengar suaraKu.”

Itulah FirmanNya. “Manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap Firman.” Paham? Orang yang 
ditentukan tahu hal ini. Suatu perkataan yang aneh atau suara yang aneh, tidak akan mereka ikuti. 
Begitulah cara yang dilakukan oleh mereka; mereka tidak mau mengikuti . . . Mereka tahu bahwa ada 
Martin, seorang nabi di zaman itu, yang dikenal Allah melalui Firman, yang dikenal Firman. Dan orang itu
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tidak mau berdiri di hadapan dia.

(212) Dia juga berkata, “Di mana ada Bangkai (atau Firman), di situ, untuk musimnya, rajawali-
rajawali akan berkerumun.” Sekarang, itu adalah . . . Jika anda ingin mencatatnya, itu adalah Matius 
24:28, sedikit sebelum Matius 24:24, empat ayat di bawahnya (Paham?), j ika anda ingin 
mendapatkannya. “Di mana ada Bangkai (Di mana ada Manna, di mana ada Firman), di situlah rajawali-
rajawali berkerumun.”
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(213) Sekarang, saya harus bergegas. Saya pandang ke sana dan ternyata jamnya . . . Itu—itu 
sudah 7 menit, atau sudah jam 12 lewat 8 menit. Saya akan bergegas secepatnya, atau kita akan 
menyelesaikannya nanti malam, atau mana yang mau anda pilih, pagi ini atau nanti malam. Huh? Berapa 
banyak yang harus pulang hari ini setelah kebaktian? Coba angkat tangan anda. Paham? Oh, astaga. 
Lebih baik diteruskan saja. Maafkan saya sudah menahan mereka yang sedang terhubung dengan 
telepon di luar sana, tetapi saya akan bergegas. Ini lebih berharga dari uang anda. Bagi saya, saya 
percaya itu. Paham? Uang anda akan musnah. Tetapi ini tidak; Ini adalah Firman. Paham?
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(214) “Di mana ada Bangkai di situ rajawali-rajawali akan berkerumun. Di mana ada Bangkai, di mana 
yang terbunuh itu ada, di situlah rajawali-rajawali akan berkumpul. Di mana ada Daging segar, Firman 
untuk zamannya, di situlah rajawali-rajawali akan berkerumun.” Tetapi sesudah bangkai itu menjadi 
busuk, maka burung-burung nazar akan mengerumuninya. Paham? Mengerti yang saya maksud? Ketika 
mangsa dibunuh, di sinilah rajawali-rajawali datang, tetapi sesudah itu tergeletak di situ dan menjadi 
busuk, maka di situlah datang burung-burung nazar. Rajawali tidak mau punya urusan dengan itu. 
Paham? Yesus berkata, “Di mana ada Bangkai, di mana Manna dijatuhkan, pada malam hari Manna yang 
segar itu dijatuhkan, di situlah rajawali-rajawali berkerumun untuk memakanNya.” Itulah Manna bagi 
zamannya. Paham? Perhatikan.
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(215) Tetapi setelah bangkai itu menjadi busuk, belatung masuk ke dalamnya, kemudian datanglah 
burung-burung nazar. Mereka tidak dapat menciumnya sebelum itu menjadi busuk. Tidak heran Yesus 
berdiri di sana dan berkata, “Yerusalem, engkau yang sudah melempari setiap nabi dengan batu . . .” 
Perhatikan kata ganti orang itu. Paham? “Yerusalem, Yerusalem, berkali-kali Aku hendak (Siapakah Dia?)
—berkali-kali Aku hendak mengumpulkanmu seperti seekor induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di 
bawah sayapnya, engkau yang telah melempari setiap nabi dengan batu yang pernah Kuutus kepadamu,” 
gereja Yerusalem yang besar itu.
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(216) Yerusalem dan bukan yang ada di bumi, tetapi kita berasal dari Yerusalem yang dari atas di 
mana Firman datang, dari predestinasi (Paham?); bukan Yerusalem lama yang binasa, tetapi Yerusalem 
Baru yang tidak dapat binasa; bukan Yerusalem lama yang dibangun oleh manusia, tetapi Yerusalem Baru 
yang dibangun oleh Allah (Paham?); Firman yang di atas sana itu sekarang dimanifestasikan. “Di rumah 
BapaKu banyak rumah-rumah besar dan mewah; Aku akan pergi dan mempersiapkannya bagi kalian,” 
Sang Pencipta membuat jalan-jalan dari emas dan sebagainya. Itulah yang tidak binasa itu.
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(217) “Yerusalem, Yerusalem, berkali-kali Aku (Dari permulaan waktu, bukan pribadi yang ketiga, atau 
seorang yang lain, tetapi)—Aku rindu mengumpulkanmu, seperti seekor induk ayam yang mengumpulkan 
anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi engkau tidak mau. Tetapi waktumu sudah tiba sekarang.” 
Paham? Di mana ada Bangkai di situlah rajawali-rajawali akan berkumpul. Tetapi sesudah bangkai itu 
menjadi busuk maka burung-burung nazar akan berkerumun. Paham?
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(218) Perhatikan. Musa, dia tidak pernah memberi anak-anak Allah . . . Musa adalah seekor rajawali, 
dan Dia tidak pernah memberi anak-anak Allah makanan sisa dari zamannya Nuh; dia mempunyai Firman 
Allah yang segar. “Tuhan Allah menemuiku di padang gurun, dan meneguhkan FirmanNya, dan mengutusku 
ke sini untuk memanggilmu keluar.” Kemudian datanglah para peniru itu, menirunya. Paham? Tetapi dia 
memiliki Firman di zamannya, sebab Allah telah berkata kepada Abraham, seorang yang memiliki janji itu, 
“Keturunanmu akan menetap di negeri yang asing selama empat ratus tahun, tetapi Aku akan menemui 
mereka dan membawa mereka keluar dengan tangan yang perkasa.”
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(219) Musa berkata, “Nah, Tuhan Allah akan berbicara kepadaku, dan menunjukkan kepadaku, dan 
sudah memberitahuku apa yang hendak kulakukan, dan akan kuberitahukan kepada kalian.” Dikatakan, 
“AKU mengutusmu.” AKU [I AM — bentuk kata sekarang], bukan Aku yang lampau, atau yang akan 
datang, AKU, bentuk yang saat ini, yaitu Firman yang sekarang. Bukan Firman yang dulu, atau Firman 
yang akan datang, Firman yang saat ini. Paham? Anda memahaminya? “AKU . . .” AKULAH Firman. “Pada 
mulanya adalah Firman, dan Firman bersama-sama dengan Allah.” Benarkah itu? “AKU . . .”
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“Allah mengutusku sebagai nabiNya untuk membuktikan bahwa ini benar: 'AKU jawaban atas Firman 
ini.' Menyuruhku untuk datang ke sini dan melakukan ini.”

Dan sewaktu dia melakukannya, Firaun berkata, “Baiklah, kami punya banyak orang di dalam 
kelompok kami yang juga dapat melakukan hal itu”: peniru-peniru.
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Yesus berkata, “Nah, itu akan terulang kembali pada hari-hari terakhir (paham?), mengklaim yang 
sama . . .” Perhatikan siapa yang datang lebih dulu. Perhatikan siapa yang tetap bersama dengan Firman. 
Paham? Itulah. Begitulah bagaimana itu dikenal, jadi anda lihat.

(221) Kita perhatikan bahwa Musa tidak pernah memberi mereka apa yang dulu ada di zamannya 
Nuh.“Kita akan membuat sebuah bahtera sekarang, sebab itu adalah Firman. Kalian tahukan, Nuh 
membuat sebuah bahtera pada waktu itu.” Tidak, burung-burung nazar yang sedang memakan itu. Tidak, 
tidak. Ini adalah sebuah Firman yang dijanjikan.
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Perhatikan. Sebab pesannya dia dapatkan dari Allah, dia memiliki Firman Allah yang asli yang 
ditentukan bagi zaman tersebut. Begitu juga Yesus tidak memberi mereka makanan yang sudah basi dari 
zamannya Musa. Musa memiliki Firman bagi zaman itu, tetapi Musa adalah seorang nabi. Yang ini adalah 
Allah sendiri. Paham? Dia tidak pernah memberi mereka makanan yang sudah basi dari zamannya Musa.

Tetapi lihatlah burung-burung nazar yang ada di dalam organisasi itu, sedang melahapnya. “Kami 
tahu. Kami mempunyai Musa; kami tidak perlu mempunyai engkau.”

Dia berkata, “Jika engkau mengenal Musa, maka engkau akan mengenal Aku, karena Musa berbicara 
tentang Aku.” Oh, bukan main. Paham? Di mana ada Bangkai di situ rajawali-rajawali akan berkumpul: 
rajawali-rajawali. Bangkai Firman yang segar, Firman itu sudah membangkitkan dan menggemukkan, dan 
sudah dimanifestasikan, dan diberikan sebagai Makanan bagi anak-anak itu, bukan bangkai busuk yang 
sudah tergeletak di situ selama ratusan tahun; di situ akan ada. Sama seperti sekarang ini. Dulu Luther 
mempunyai sebuah pesan pertobatan, kalian sekumpulan burung-burung nazar Lutheran . . . Dulu Baptis 
memiliki sebuah pesan, kalian burung-burung nazar Baptis. Paham? Dulu Karismatik/Pentakosta memiliki 
sebuah pesan (sedang pulang saat ini), burung-burung nazar pemakan bangkai Karismatik/Pentakosta. 
Tetapi “Di mana ada Bangkai di situlah rajawali-rajawali akan berkerumun.”

(224) Ingat, dulu saja anda tidak bisa memberi makan pengikut Lutheran (kalau sekarang bisa) 
dengan bangkai Katholik. Tidak, tuan. Dulu dia punya daging yang segar. Itu adalah bagi zaman gereja 
tersebut. Anda tidak dapat memberi makan Methodis, dengan pesannya Luther. Oh, tidak. Dia tidak mau 
bangkai itu; itu sudah busuk. Lihat Kehidupan itu sudah meninggalkannya dan menjadi sesuatu yang lain. 
Itulah tangkai tua yang sudah mati di zaman itu. Kehidupan bergerak terus. Juga anda tidak dapat 
memberi makan Mempelai Wanita Yesus Kristus dengan ajaran Karismatik/Pentakosta. Sungguh tidak bisa. 
Pasti tidak, belatung menghasilkan organisasi-organisasi . . . Tidak, tidak. Sebab janji itu adalah, “Dan 
sebelum hari yang besar dan mengerikan itu akan datang, Aku akan mengutus nabi Elia kepadamu. Dia 
akan memulihkan hati anak-anak kembali kepada iman bapa-bapa lagi.” Semua janji-janji ini sudah dibuat 
di dalam Alkitab, “Aku akan melakukannya,” dan di situlah rajawali-rajawali akan berkumpul. “Semua yang 
telah Bapa berikan kepadaKu akan datang kepadaKu.” Paham?
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(225) Yesus tidak pernah mencoba hal itu. Tetapi ketika Yesus datang Dia mendapati mereka—
kerumunan burung-burung nazar. “Kami sudah memiliki Musa dan hukum taurat.” Paham? Baiklah, itu 
bagus kalau dimakan pada zaman dulu ketika itu baru terbunuh dan diberikan kepada mereka. Paham? Itu 
bagus pada masa itu, tetapi inilah yang sudah dinubuatkan kepada Musa yang menyembelih korban itu; 
dikatakan, “Tuhan Allahmu akan membangkitkan dari antara saudara-saudaramu seorang Nabi. Dan akan 
terjadi, bahwa setiap orang yang tidak mendengarkan nabi itu, akan dimusnahkan dari umat kita.” Dan itu 
adalah yang dulu.
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Lihatlah kira-kira ada enam ratus nubuatan yang berbeda yang ada di Perjanjian Lama yang 
digenapkan tepat di situ bagi Yesus Kristus. “Mereka menusuk kedua tangan dan kakiKu.” Kira-kira . . . 
Saya lupa berapa banyak yang digenapkan dalam kurun waktu tujuh atau delapan jam terakhir dari 
hidupNya, semua nabi itu mengatakan, dengan sempurna.

(227) Jika pada hari ini saya bernubuat sesuatu yang khusus akan terjadi dalam waktu satu tahun 
dari sekarang, mungkin saya punya—saya punya kemungkinan dua puluh persen saja itu digenapkan, 
apakah itu benar atau salah. Dan jika saya memprediksikan bahwa itu akan terjadi dan tidak mengatakan 
kapan, maka saya akan mendapatkan prosentase yang lebih kecil. Jika saya memprediksikan kapan itu 
akan terjadi, memberikan kemungkinan yang lebih kecil kepada saya. Jika saya memprediksikan tempat di 
mana itu akan, itu masih memberikan kemungkinan yang lebih kecil. Jika saya memprediksikan siapa yang 
akan menggenapkan, maka saya masih mendapatkan kemungkinan kira-kira seratus ribu persen bahwa itu 
akan digenapi, seandainya itu tidak benar. Dan setiap perkataan (Haleluya.) yang dituliskan mengenai 
Mesias digenapkan dengan tepat. Bahkan hingga pada hari ketika Dia sedang membacakan nas Alkitab 
itu, Dia berhenti tepat di pertengahan kalimat itu, berkata, “Roh Allah ada padaKu untuk memberitakan 
Injil dan membebaskan . . .” Dan berhenti tepat di pertengahan kalimat itu, karena yang selebihnya 
adalah pada saat kedatanganNya yang kedua. Amin. “Langit dan bumi akan berlalu; tetapi FirmanKu tidak 
akan berlalu.” Paham?
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(228) Dia adalah Firman pada masa itu yang sedang memberi makan mereka waktu itu. Musa 
menyampaikan Kebenaran kepada mereka. Tetapi anda lihat, mereka selalu membuat sebuah  denominasi
163
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dariNya bagi burung-burung nazar itu untuk . . . Ada sebagian darinya yang tersisa sesudah rajawali-
rajawali selesai memakannya dan pulang. Kemudian mereka sedang menantikan untuk melihat sesuatu 
yang lain. Firman, mereka berkata, “Inilah yang diharapkan akan datang itu. Kita sudah makan binatang 
Karibu kemarin. Kita makan domba besok.” Mengerti yang saya maksud? “Ada bangkai Karibu yang sudah 
busuk tergolek di sana, tetapi kita sudah memperoleh domba hari ini. Di manakah itu?” Mengerti yang 
saya maksudkan? Makanan Malaikat. Orang-orang yang makan manna pada hari ini, mereka mencoba 
menyimpannya untuk keesokan harinya, itu akan rusak. Tidakkah anda melihat semua pralambang itu, 
sungguh sempurna? Sama seperti sekarang.

(229) Perhatikan, burung-burung nazar di zamannya Yesus juga mengusir setan-setan: orang-orang 
yang diurapi, makan bangkai busuk. Apakah itu benar? Mereka mengusir setan-setan. Yesus berkata 
demikian.
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Dan ingat, mereka memiliki nabi-nabi di zaman-zaman itu. Kayafas imam besar itu bernubuat. Berapa 
banyak yang tahu hal itu? Kayafas bernubuat. Perhatikan posisi rumput duri di ladang itu. Ia diairi oleh 
urapan yang sama. Kenapa Alkitab mengatakan bahwa dia bernubuat? Karena dia adalah imam besar 
pada tahun itu, seekor burung pemakan bangkai, semak duri dan rumput duri berada di antara gandum; 
tetapi Roh turun atasnya, Roh Kudus Allah yang asli. Roh Kudus Allah ada pada Dia untuk berkhotbah, 
bernubuat, dan memberitahukan yang akan terjadi, dan menyangkal dan menyalibkan Firman zaman itu 
yang dibuktikan itu. Oh, kasihan, saudara. Berapa banyak lagi kita harus mengatakan hal-hal ini 
(Paham?), berapa banyak lagi melalui Alkitab?

Saya akan bergegas. Saya mendapatkan kira-kira ada sepuluh halaman di sini tentang ayat-ayat 
Firman, sungguh—membuktikan semua hal. Matahari yang sama bagi orang benar dan orang fasik.

(230) Yesus sudah mengatakan untuk membuktikan hal ini. “Jika Aku mengusir setan-setan dengan 
telunjuk Allah, dengan kuasa apakah anak-anakmu mengusir mereka?” Nah, dulu mereka juga mengusir 
setan-setan. Mereka bernubuat. Apakah itu benar? Tetapi tidak mengenali Dia yang adalah Firman untuk 
zamannya. Mengapa? Karena Dia tidak tergabung dengan mereka. Sekarang, ambillah Matius 24:24: 
“kristus-kristus palsu, orang-orang yang diurapi akan bangkit. Dan mereka akan menjadi nabi-nabi palsu, 
bernubuat (Paham?), dan sekiranya mungkin akan menyesatkan orang-orang pilihan juga.” Anda 
memahaminya sekarang?
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(231) Perhatikan anak-anak itu. “Siapakah anak-anak itu . . . Jika Aku mengusir setan-setan dengan 
Firman Allah (yang mana Dia adalah Firman Allah), dengan kuasa apakah anak-anak denominasimu 
mengusir setan-setan?” Nah . . . Allah sendiri dapat mengusir setan; kita tahu itu, Allah sendiri, sebab 
orang yang kuat harus menjadi orang yang lebih kuat dari orang yang ada di dalam rumahnya. Mereka 
memiliki kuasa untuk melakukannya. Anda tahu kitab Wahyu mengatakan tentang dia—bahwa antikris 
bangkit pada hari-hari terakhir dan mengadakan tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban sehingga 
menyesatkan mereka yang ada di bumi, dan menyesatkan setiap orang, baik Kristen dan semuanya, yang 
nama-namanya tidak tertulis di dalam Kitab Kehidupan Anak Domba—menjawab Matius 24:24—yang 
nama-namanya tidak tertulis dalam Kitab Kehidupan Anak Domba sejak dasar dunia. Bahwa Kehidupan 
yang ada pada akar itu—dari pohon jeruk yang asli itu, yang muncul melalui semua citrus itu dan yang 
lainnya, dan terus maju dan menempatkan buah itu di puncak pohon itu, di atas semua rumput dan 
cabang-cabang denominasi . . . Anda mengerti? Saya akan bergegas. Orang kuat itu . . .
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(232) Sekarang ingat Daud, dia jujur dan sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan Allah dan 
tidak ditetapkan untuk melakukannya. Mereka, orang-orang yang diurapi . . . Tetapi Yesus berkata, 
“Mereka mengajarkan ajaran penafsiran ayat-ayat Alkitab buatan manusia (Paham?), bukan Firman Allah, 
bukan FirmanNya yang dibuktikan itu. Mengajarkan sejarah Kristus (Paham?), atau sesuatu yang sudah 
lampau. Dan Injil berkata bahwa Dia adalah yang sekarang: ”Aku bukanlah Aku yang lampau, atau yang 
akan datang, Aku adalah yang sekarang ini.“ Dialah Firman yang hidup di sini. Dia adalah . . . Pada 
mulanya Dia ada di—dulu Dia ada pada daun; Dia ada pada jumbai; Dia ada pada kulit; tetapi sekarang 
Dia ada pada Bulir itu.
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(233) Sekarang, anda kembali dan berusaha untuk hidup lagi . . . Bagaimana seandainya kehidupan 
itu mundur . . . Anda pikir Kehidupan itu pernah berbicara—pernah mundur kembali sesudah kulit tua itu 
menjadi kering, pernah mundur kembali dan hidup di dalamnya lagi? Tidak akan pernah. “Sebab mereka 
yang pernah diterangi hatinya dan tidak berjalan terus dengan Firman sebagaimana itu terjadi . . .” 
Mereka mati, binasa. “Dan semak duri dan rumput liar sudah dekat pada pembuangan, yang pada 
akhirnya akan dibakar . . .” Apakah itu benar?
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Nah, bergegas secepat mungkin.

(234) Perhatikan, Alkitab sekarang. Mengajarkan sejarah Allah (Paham?), sepertinya mereka sedang 
mencoba untuk hidup di masa yang lalu, seperti, “Baiklah, Wesley-kan berkata anu — anu; Begini — 
begini, berkata anu — anu,” menolak Firman yang dijanjikan di zamannya, Manna yang dengan jelas 
dikenali di zamannya. Mereka mencoba memasukkan anggur-anggur Luther, Baptis, Karismatik/Pentakosta
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yang sudah usang itu ke dalam kantong-kantong kulit kita yang baru. Itu tidak akan bekerja. Dan 
mencoba memasukkan anggur kita yang baru ke dalam kantong-kantong kulit mereka yang lama, juga 
tidak akan bekerja. Jika mereka mencoba memasukkan anggur yang baru ini ke dalam denominasi, maka 
kebodohan mereka akan menjadi nyata. Mereka tidak dapat melakukannya; itu akan meledakkannya. 
“Nah, saudara, aku sudah melihat Firman Allah itu dengan sempurna oleh Firman . . .”

“Sekarang, lihatlah ke mari Doktor, jika . . . Kita—kita tidak dapat memiliki hal itu.” Ned, saya rasa 
anda sudah memiliki sebagian itu akhir-akhir ini. “Kita—kita tidak dapat memiliki hal itu di sini; nah, saya—
saya anjurkan lebih baik anda teruskan saja . . .” Anda tahu. Nah, itu tidak akan bekerja. Itu akan 
meledak. Anda jangan menambalkan kain yang baru pada sehelai baju tua, karena anda akan 
membuatnya terkoyak. Paham? Bukankah Yesus mengatakan hal itu? Anda tidak dapat mengisikan anggur 
yang baru ke dalam kantong kulit yang lama; itu meledakkannya. Anggur yang baru sudah memperoleh 
kehidupan di dalamnya. Baiklah.

(236) Perhatikan sesuatu yang di sini dengan cepat sementara kita akan akhiri pembahasan kita. 
Perhatikan Wahyu 16:13-14. Jika anda ingin catat itu, saya tidak akan punya waktu untuk membukanya. 
Saya ingin supaya anda benar-benar melihatnya.
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Sekarang, perhatikan, ini adalah bunyi antara Cawan yang Keenam dan yang Ketujuh. Sekarang, kita
—kita akan tutup sebentar lagi, jika anda mau bersabar lagi sejenak. Menutup sekarang, perhatikan.

Wahyu 16:13-14, antara Cawan yang Keenam dan yang Ketujuh, tiga roh najis yang menyerupai 
katak-katak (Apakah anda memperhatikan itu?) keluar dari mulut seseorang. Sekarang, perhatikan, 
dengan cepat, anda siap, katakan, “Amin.” [Jemaat mengulang, “Amin.”—Ed.] Roh-roh trinitas!

(239) Nah, saudara dari denominasi, tetaplah berada di tempat untuk beberapa menit. Jangan 
beranjak dan keluar dari ruangan, kembalilah ke radio—saluran telepon itu. Jangan matikan tape recorder 
anda; tetaplah di tempat sebentar dan dengarkan. Jika anda dilahirkan dari Allah anda akan mau.
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(240) Katak-katak trinitas! Katak adalah seekor binatang yang selalu melihat ke belakang. Dia tidak 
pernah melihat ke mana dia hendak pergi; dia melihat darimana dirinya berasal. Paham? Tidakkah anda 
melihat? Darimanakah ajaran trinitas dilahirkan? Ingat, tiga roh najis, roh-roh individu . . . Anda 
memahaminya?
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Perhatikan. Mereka melihat ke belakang ke Konsili Nicea yang darimana ajaran trinitas dilahirkan. 
Bukan di Alkitab, tidak ada yang seperti itu. Mereka melihat kembali ke Konsili Nicea di Nicea, Roma, 
darimana trinitas dilahirkan. Perhatikan darimana mereka berasal. Perhatikan, di dalam katak-katak 
trinitas itu keluarlah sebuah trinitas tua, melahirkan sebuah trinitas baru, ibu mereka. Apakah yang keluar 
darinya? Trinitas, naga itu (Paham?), binatang itu, dan nabi palsu, sebuah trinitas baru bagi . . . Kapan 
katak-katak ini muncul? Kapan itu muncul? Perhatikan. Mereka sudah ada di sana sepanjang waktu, 
tetapi tidak dinyatakan sampai antara Cawan yang Keenam dan yang Ketujuh, menjelang Meterai-Meterai 
dibuka untuk menyatakannya. Sebab di dalam Pesan dari malaikat yang ketujuh maka misteri-misteri 
Allah akan dinyatakan, semua hal-hal trinitas ini, dan baptisan-baptisan palsu, dan segala sesuatu 
dinyatakan. Allah menolong kita untuk melihat Kebenaran.

Dan jangan berpikir bahwa itu adalah seseorang yang sedang berusaha untuk mengatakan sesuatu 
untuk . . .

(242) Saya merasakan roh itu membenci hal itu. Anda mengerti? Saya tidak sedang berbicara 
tentang diri saya sendiri, saudara; saya sedang berbicara tentang Malaikat Tuhan yang ada di kemah itu. 
Itu tepat. Uh-huh.
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Perhatikan. Trinitas, naga itu . . . Berapa banyak yang tahu apakah naga itu? Itu adalah Roma. Naga 
itu berdiri di hadapan perempuan itu hendak menelan anaknya segera sesudah anak itu lahir. Apakah itu 
benar? Apa artinya binatang di dalam Alkitab? “Kuasa/kekuatan.” Baiklah. Nabi palsu, seorang nabi palsu, 
seorang yang palsu yang diurapi. Paham?

(244) Dimulai dari mana? Ini adalah nabi palsu tunggal: nabi palsu, paus yang pertama. Dan dari sana 
muncul pelacur itu dan ibu dari pelacur-pelacur, dan seluruhnya. Sebuah trinitas palsu sedang bangkit, 
bukan di zaman-zaman awal, tidak akan dinyatakan pada zaman-zaman permulaan, itu sudah berjalan 
terus dengannya. Tetapi ketika Ketujuh Meterai datang dan membuka misteri-misteri itu dan 
menyingkapkan mereka, itulah ketika katak-katak itu, tiga roh najis seperti katak-katak itu keluar untuk 
memanifestasikan diri mereka, sebuah ajaran trinitas yang menentang Kebenaran. Melihatkah darimana 
itu berasal? Melihatkah ke mana itu akan kembali? Dewan Oikumene. Mereka semua bersaudara 
bagaimanapun juga, roh-roh yang sama, sama saja.
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Dan perhatikan. Sangat menipu, mengadakan mukjizat-mukjizat. Dan iblis-iblis inilah yang pergi ke 
semua allah-allah di bumi, mengadakan mukjizat-mukjizat untuk menyesatkan mereka di akhir zaman; dan 
akan berhasil dalam melakukannya. Apa yang sudah dikatakan Allah tentang . . . Roh jahat itu berkata,
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“Aku akan turun dan masuk ke mulut semua nabi-nabi itu dan menyebabkan mereka menubuatkan suatu 
dusta, supaya Ahab keluar ke sana untuk dibinasakan.”

(245) Allah berkata, “Pergilah, engkau akan berhasil. Engkau akan membuat mereka percaya itu. 
Mereka tidak berada di dalam Firman dari mulanya. (Paham?) Pergilah, sebab engkau akan membujuk dia. 
Engkau akan menjadi seorang yang akan melakukannya ketika engkau masuk ke nabi-nabi palsu itu, 
karena dia sangat bersandar pada mereka. Dan dia tidak tahu apa-apa tentang Firman; dia pun tidak 
akan berusaha untuk mempelajariNya. Dia tidak dapat melakukannya, karena dia adalah semak duri dari 
mulanya.” Paham, paham? “Engkau akan berhasil.”
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(246) Lihatlah katak-katak palsu ini, melihat ke belakang. “Wah, anda kan tahu apa yang dulu 
mereka katakan di Nicea.” Saya tidak peduli apa yang dulu mereka katakan di Nicea; saya sedang 
mengatakan apa yang sudah mereka katakan di sini di takhta Allah, apa yang akan, bukan apa yang 
dulu, apa yang akan, sebab Dia adalah AKU (I AM — bentuk kata yang sekarang—Ed.]. Paham?
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Palsu. Lihatlah itu. Perhatikan darimana mereka berasal.

(247) Sekarang, dengarkan dengan seksama, kita melihat dengan jelas sesudah Ketujuh Meterai 
sudah dibuka; itu akan menyingkapkan misteri tersebut. Apakah itu trinitas? Paham? Di mana dulunya itu 
pernah disebut trinitas? Di mana di dalam Alkitab ini Ia menyebutkan kata “trinitas”? Darimana bisa 
terdapat tiga allah, sehingga kita menyembah tiga allah dan tidak menjadi para penyembah berhala? 
Bagaimana itu bisa dipisahkan sedangkan Dia berkata, “Aku dan BapaKu adalah Satu. Kalau kamu tidak 
percaya bahwa Aku adalah Dia, kamu akan binasa dalam dosa-dosamu (Paham?), ketidakpercayaanmu.” 
Dosa adalah ketidakpercayaan. Anda akan binasa dalam ketidakpercayaan anda.
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Oh, menurutmu Siapakah Aku?
Menurutmu dari mana Aku datang?
Oh, apakah kamu kenal BapaKu,
Atau dapatkah kamu menyebutkan NamaNya?
AKULAH Mawar Saron,
Bintang timur yang gilang gemilang.

Dapatkah anda memberitahu saya Siapakah Dia?
AKULAH yang berbicara kepada Musa
Di semak yang menyala.
AKULAH Allahnya Abraham,
Bintang timur yang gilang gemilang.
AKULAH Mawar Saron.
Oh, menurutmu dari mana Aku datang?
Oh, apakah kamu kenal BapaKu,
Atau dapatkah kamu memberitahukan NamaNya? (Amin.)
AKULAH Alfa, Omega, permulaan dari kesudahan.
AKULAH seluruh ciptaan,
Dan Yesuslah NamaNya.

(248) Itu benar. Bukan trinitas! Tidak, tuan. Itu adalah hal yang palsu. Tujuh Meterai, membuka 
misteri-misteri itu di mana itu seharusnya digenapkan, memperlihatkan. Meterai dibuka, menyelesaikan, 
memperlihatkan, menjadikan jelas Kebenaran-kebenaran yang tersembunyi yang sudah disembunyikan 
oleh Meterai-meterai selama bertahun-tahun ini, di sepanjang semua gereja-gereja itu dan denominasi-
denominasi. Pelacur besar di Wahyu 7, siapakah dia? Tetapi dia adalah “IBU DARI PELACUR-PELACUR ITU,” 
juga. Paham?
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(249) Sekarang, “Anda menyebut mereka burung-burung nazar,” anda mengatakan, “Brother 
Branham.” Itu benar. Tetapi ingat, burung nazar adalah seekor burung. Dia juga diurapi untuk terbang. 
Kedua roh itu sangat mirip sehingga sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Burung nazar 
adalah seekor burung yang besar seperti burung rajawali. Dia bisa terbang seperti rajawali, dan diurapi 
untuk terbang, atau untuk berkhotbah, atau untuk bernubuat (Perhatikan.) sama seperti burung rajawali, 
tetapi dia tidak dapat mengikuti rajawali di atas ketinggian. Tidak, tidak. Jika dia mencoba untuk 
mengikuti rajawali, maka kebodohannya akan menjadi nyata. Benar, tuan. Dia tidak dapat mengikuti 
rajawali. “Oh,” anda berkata, “Saya percaya Yesus Kristus adalah Anak Allah. Saya percaya Allah Bapa, 
Yang Mahakuasa, Pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus AnakNya, dan sebagainya.” Oh, tentu mereka 
percaya itu. Tetapi bagaimana dengan Dia yang adalah sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya? 
Paham?
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(250) Rajawali adalah seekor burung yang dibentuk secara khusus. Tidak ada yang seperti dia di 
bumi. Paham? Dia—dia . . . Jika seekor burung nazar mencoba mengikuti dia, ataupun burung yang 
manapun, ia akan hancur. Kebodohannya akan menjadi nyata, dan cukup meyakinkan. Ia akan meledak 
sewaktu anda mencoba memasukkan anggur yang baru ke dalam sebuah kantong yang lama. Paham? Ia

180



34Orang-Orang yang Diurapi di Akhir Zaman

akan meledak. Ia akan meledak. Ia tidak dijadikan begitu, ia tidak . . . Tubuhnya tidak menyatu dengan 
struktur untuk menahan dia ketika berada di atas sana. Ketika ia berada di bulatan besar nun jauh di 
atas sana, jika ia tidak dijadikan seperti itu, ditetapkan, ditentukan, dilahirkan sebagai rajawali, ia akan 
hancur berkeping-keping. Paham? Bulu-bulunya akan lepas dari sayap-sayapnya, dan ia akan jatuh ke 
bumi. Tentu. Ia tidak dapat mengikuti rajawali di atas ketinggian. Jika ia mencobanya juga, maka 
kebodohannya akan menjadi nyata. Itu benar. Anda tidak bisa.

(251) Kenapa? Dia tidak dapat melihat seperti rajawali. Apa bagusnya mencoba melompat tinggi-
tinggi namun tidak bisa melihat di mana anda berada sewaktu anda ada di atas sana? Dan jika ia ingin 
mencobanya, bahkan mencoba meniru rajawali ini di atas ketinggian, ia menjadi begitu buta sehingga dia 
tidak tahu apa yang sudah menggelorakan dirinya. Itu benar. Dia berteriak, dan bersorak, dan terus 
melakukannya, tapi bicara saja soal Firman sama dia, wah, di situlah kebodohannya akan menjadi nyata. 
Bicara sama dia tentang baptisan di dalam Nama Yesus Kristus, atau Dia adalah sama kemarin, hari ini, 
dan selama-lamanya, dan semua—semua yang seperti itu, dan beritahu dia . . . Wah . . . “Oh, nanti 
dulu.” Paham? Di situlah bulu-bulunya berjatuhan. Nah, dia melompat-lompat dan bernubuat, mengusir 
iblis-iblis, dan berbahasa roh, dan bersorak-sorak, dan terus begitu, lari ke sana lari ke sini. Tetapi jangan 
coba-coba ikut ke atas sana, wah, dia tentu akan terlihat bodoh. Namun dia tahbiskan; dia diurapi. Dia 
dapat terbang. Dia dapat menyeimbangkan dirinya dan naik ke atas sana, tetapi tidak—hanya sejauh itu. 
Nah, dia dapat memakan bangkai, tetapi dia tidak dapat makan daging Segar yang datang dari takhta 
itu. Paham? Dia buta. Dia bergairah, tetapi dia tidak tahu apa yang dia gairahkan. Nah, Roh yang sama 
itu turun ke atas dia seperti hujan itu untuk menjadikan dia gandum, dia bukan gandum dari mulanya. Dia 
meledak. “Oh, aku tidak dapat menyeberang . . . Oh, tidak tuan. Saya kenal Doktor Jones. . .” Baiklah, 
teruskan saja; teruskan saja kalau anda mau.
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(252) Tidak, perhatikan, dia tidak dilahirkan, atau dibentuk, atau ditentukan untuk menjadi burung 
yang sejenis itu. Dia bisa—mungkin dia jeruk lemon yang tumbuh pada pohon jeruk, tetapi dia tidak 
pernah berasal dari akar-akar itu. Dia adalah sesuatu yang ditambahkan. Dan ketika mereka sudah 
semakin tinggi di dalam denominasi-denominasi mereka sehingga mereka tidak dapat melihat Firman Allah 
yang sudah ditentukan dan yang dibuktikan itu, maka kebodohan mereka akan menjadi nyata. “Oh, foto 
itu, halo di atas kepala itu, dan semua . . . Oh, itu omong kosong.” Paham? Benar, tuan. Menjadi nyata.
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(253) Dia tidak dibentuk untuk melihat sampai sejauh itu. Dia hanya dapat melihat sampai sejauh 
kaca mata denominasinya yang akan memperbolehkan dia melihat. Tetapi setelah itu, dia menjadi buta 
sama seperti kelelawar. Itulah kemudian kebodohannya menjadi nyata. Paham? Itulah di mana rajawali-
rajawali duduk untuk makan. Benar, tuan. Begitulah di mana rajawali-rajawali pilihan yang sejati itu 
melihat siapakah dia. Ketika dia tidak dapat menerima Firman itu, mereka langsung tahu bahwa dia adalah 
seekor burung nazar denominasi.
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Kenapa? Kenapa dia tidak dapat terbang? Karena lihatlah apa yang sudah dan sedang dia makan. Dia 
sudah dan sedang makan bangkai busuk denominasi yang tidak akan—yang tidak akan merohanikan 
tubuhnya, tidak akan menempatkan dirinya kepada kecocokan rohani, dengan kata lain, untuk membawa 
dirinya naik mengatasi denominasi-denominasi yang berbeda-beda itu. Paham? Nah, dia hanya makan 
bangkai yang sudah busuk; tubuhnya terbentuk dari itu. Dia tidak dapat naik ke atas sana di mana 
Daging segar itu membawa rajawali itu. Dia hanya tidak dapat melakukannya. Paham?

(255) Itu menggenapkan Matius 24:24. Dia terbang, melompat di udara, mengepak-ngepakkan 
sayapnya, tetapi dia tidak dapat naik semakin tinggi. Paham? Itu benar. Nah, dia tidak dapat . . . Dia 
tidak dapat menjangkau cukup tinggi untuk mendapatkan Manna yang segar itu. Dia bisa makan manna 
basi yang tergolek di atas tanah, bangkai kelinci busuk yang sudah lebih dari seminggu yang lalu, dan 
sebulan yang lalu, atau empat puluh tahun yang lalu, tercemar. Dia bisa makan itu, dan memandangnya 
dengan rakus, dan memekik, dan berteriak, dan terus begitu, melompat dan terbang seperti rajawali yang 
lain, dia diurapi seperti burung yang lain. Dan dia adalah sejenis burung rajawali, burung nazar itu. Kita 
tahu itu. Dia memang sejenis. Tetapi dia tidak dapat mengikuti rajawali yang asli itu. Paham? Dia hanya 
tidak dapat melakukannya. Tidak tuan. Tubuhnya tidak dibentuk; dia sudah dan sedang memakan 
bangkai yang berbeda-beda. Paham? Dan itu tidak akan—itu tidak akan—itu tidak akan menjadikan 
Daging yang segar, Manna yang segar; itu merupakan sesuatu yang dulu dikatakan oleh Luther, yang 
dulu dikatakan Wesley, atau yang dulu dikatakan Doktor Anu — anu. Itu tidak akan merupakan apa yang 
sudah dikatakan Yesus bagi zaman ini.
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(256) Mari melanjutkan sekarang, menutup. Orang-orang yang diurapi, kristus-kristus di hari-hari 
terakhir, tapi pengajar-pengajar palsu sebagai nabi-nabi palsu . . . Menyolok sekali. Sekarang, saya ingin 
agar anda membandingkan ini (Kita tidak punya waktu untuk membacanya.), Matius 24:24 dengan II 
Timotius 3:8. Matius 24:24 berkata bahwa pada hari-hari terakhir (Paham?) akan bangkit kristus-kristus 
palsu, orang-orang palsu yang diurapi, nabi-nabi palsu, dan akan mengadakan tanda-tanda dan 
keajaiban-keajaiban sama seperti yang asli itu dan akan—dan hampir-hampir akan menyesatkan orang-
orang pilihan juga. Sekarang, perhatikan. Itu yang dikatakan Yesus.
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(257) Di sinilah datang Paulus tepat sesudah Dia dan berkata, “Nah, pada hari-hari terakhir akan 
datang orang-orang yang relijius (Paham?), memiliki suatu bentuk kesalehan, dan memimpin perempuan-
perempuan yang bodoh, memimpin mereka dengan segala macam nafsu duniawi (Kemudian mereka 
terheran-heran, berkata, ”Mengapa anda mengambil tentang perempuan-perempuan?“ Oh, astaga . . . 
Mereka bahkan tidak melihatnya.)—memimpin perempuan-perempuan bodoh, yang dikuasai oleh 
berbagai-bagai nafsu (menjauh dari hal-hal yang seperti . . . ? . . . Paham?) . . . Dan sebagaimana 
Yannes dan Yambres (Matius 24:24, kristus-kristus palsu, orang-orang palsu yang diurapi, mengadakan 
tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban untuk menyesatkan orang-orang pilihan)—nah sebagaimana 
Yannes dan Yambres menentang Musa, demikianlah orang-orang yang murtad ini . . .” Pikiran yang 
murtad mengenai iman, bukan sebuah iman, sang Iman [“The Faith”—Ed.]. Satu iman, satu Tuhan, satu . 
. . ? . . . Anda tidak bisa memiliki satu iman tanpa percaya kepada satu Tuhan. Anda tidak dapat memiliki 
dua baptisan, bukan satu untuk Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terdapat satu baptisan, Yesus Kristus. Itu 
benar. Lihat, Baptisan palsu!
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(258) Perhatikan, sekarang bandingkan semua itu bersama-sama ketika anda di rumah. Perhatikan, 
Matius 24:24, Yesus berbicara, Paulus, II Timotius 3:8, banyak lagi.
187

Dan sekarang bandingkan itu, dan kemudian ambil ayat Firman yang lain, Lukas 17:30, Maleakhi 4: 
Sebagaimana Yannes dan Yambres menentang Musa, Firman yang diurapi di zamannya, demikian pula 
orang-orang ini, bukan seorang, orang-orang, orang-orang yang diurapi, menentang Kebenaran.

Pada harinya Anak Manusia itu dinyatakan, Wahyu 10:1-7, baca itu sesampainya anda di rumah . . . 
Pesan dari malaikat ketujuh, membuka Meterai-meterai . . . Apakah itu? Malaikat itu bukan Anak 
manusia, tetapi utusan itu sedang menyatakan Anak manusia. Sekarang dapatkah anda melihat 
pemisahannya? Hal itu nampaknya sangat sukar bagi anda. Anda mengerti? Bukan Anak Manusia itu 
sendiri, tetapi malaikat ketujuh, utusan yang ketujuh, sedang menyatakan kepada khalayak umum 
tentang Anak Manusia i tu,  karena i tu sudah meninggalkan kul i t  sekam. Dia t idak dapat 
mengorganisasikannya; itu adalah Bulir itu lagi. “Dan pada hari itu Yannes dan Yambres akan menentang
—orang-orang yang diurapi, orang-orang yang pura-pura percaya, dan orang-orang tidak percaya, 
gereja formal dan Karismatik/Pentakosta—bangkit menentang Bulir yang sejati itu. Tetapi biarkan saja 
mereka; kebodohan mereka akan menjadi nyata sebagaimana mereka dulunya.” Anda mengerti sekarang?

(261) Wahyu 10 berkata, “Pada hari bersuaranya malaikat yang ketujuh itu . . .” Sekarang, ingat, 
yang ketujuh, Zaman Gereja Laodikia, berbunyinya malaikat itu, ketika gereja itu sudah benar-benar 
didenominasikan, dan menjadi sebuah zaman gereja, ketika ia sudah melakukan di mana itu adalah 
organisasi Karismatik/Pentakosta, ketika utusan untuk itu . . . Apakah tiap-tiap utusan itu? Apakah 
Martin Luther? Sebuah Teguran keras bagi Katholik. Apakah Wesley? Sebuah teguran keras bagi kaum 
Lutheran. Apakah Karismatik/Pentakosta? Teguran keras bagi mereka yang lain. Sekarang ke manakah 
perginya Kehidupan itu? Menjauh dari organisasi. Bukan lagi kulit sekam, itu adalah Bulir. Apakah itu? 
Sebuah teguran keras bagi Karismatik/Pentakosta (Paham?) untuk menggenapkan ayat Firman di zaman 
ini. Paham?
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(262) Perhatikan, pada hari itu juga ketika utusan ini, bukan ketika dia mengawali itu, tapi ketika dia 
mulai menyatakan Pesannya. Paham? Tarikan pertama, kesembuhan; Tarikan kedua, bernubuat; Tarikan 
ketiga, pembukaan Firman, misteri-misteri dinyatakan. Tidak lagi . . . Tidak ada lagi aturan yang lebih 
tinggi untuk menyatakan Firman selain daripada para nabi. Tetapi satu-satunya cara nabi itu dapat 
dibuktikan adalah oleh Firman. Dan ingat Tarikan Ketiga adalah pembukaan Tujuh Meterai untuk 
menyatakan Kebenaran yang tersembunyi yang sudah dimeteraikan di dalam Firman. Apakah anda 
memahaminya? Itu adalah kemudian, pada hari itu ketika hal ini terjadi bahwa Yannes dan Yambres, para 
peniru itu, akan muncul lagi, seperti yang dulu mereka lakukan ketika Musa tampil dengan Firman yang 
asli untuk menyatakannya; mereka muncul untuk menirunya. Persis sekali. Sekarang, anda mengerti 
apakah Matius 24:24 itu? Paham? Orang-orang yang diurapi.
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(263) Sekarang, ada tiga hal yang akan kami sampaikan sebelum kita menutup. Inilah dia. Sekarang 
saya ingin anda mendengarkan hal ini baik-baik. Tiga hal, ingat, tiga hal sudah digenapi. Tiga hal ada di 
hadapan anda pada saat ini juga.
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Pertama: Dunia ada di dalam kondisi Sodom. Yesus sudah berkata itu akan terjadi. Lihatlah 
penyimpangan itu: Para wanita kita mencoba bertingkah laku seperti para pria, para pria kita mencoba 
bertingkah laku seperti para wanita: kewanita-wanitaan, busuk, najis, memalukan, dirasuki setan dan 
tidak mengetahuinya. Alkitab berkata itu akan terjadi, dan itulah di mana itu saat ini.

Kedua: Di dalam zaman inilah yang menurut Firman bahwa Yannes dan Yambres tampil. Kedua . . .

Ketiga: Pada masa yang sama itulah Anak manusia akan dinyatakan.

(267) Di situlah orang percaya anda, pura-pura percaya, dan orang tidak percaya anda. Di situlah 
Firman yang asli berdiri, yang dibuktikan; di situlah orang-orang yang pura-pura percaya meniruNya; dan
191
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di situlah orang tidak percaya menolak semua hal.
Tetapi akan ada Terang di waktu senja;
Jalan kepada kemuliaan akan engkau temukan. (Benarkah itu?)

Bangsa-bangsa sedang pecah;
Israel sedang bangun;
Tanda-tanda yang dinubuatkan Alkitab kita,
Hari-hari Bangsa Kafir dihitung, (Sodom.)
Dengan ketakutan membebani;
Kembalilah, oh yang diserakkan, kepada milikmu.

Hari penebusan sudah dekat,
Hati manusia cemas di dalam ketakutan ini.
Dipenuhi dengan Roh Allah,
Buatlah pelitamu bersih dan terang.
(Sehingga anda dapat melihat Firman di zamannya)
Lihatlah, penebusanmu sudah dekat.

Nabi-nabi palsu berdusta,
(Mereka berkata bahwa mereka akan ada di sini:
orang-orang yang diurapi.)
Kebenaran Allah mereka sangkal.
Bahwa Yesus Kristus adalah Allah kita

Begitulah, mereka tidak percaya itu. Alkitab mengatakan akan ada hal itu di sini. Inilah dia.
Tetapi kita akan berjalan ke mana para rasul sudah melangkah
(Terang yang sama! “Dan memulihkan iman bapa-bapa kepada anak-anak.”)

Hari penebusan sudah dekat, (Sungguh dekat.)
Hati manusia cemas di dalam ketakutan ini. (Bumi sedang lenyap.)
Oh, dipenuhi dengan Roh Allah,
Buatlah pelitamu bersih dan terang.
Pandanglah, penebusanmu sudah dekat.

Anda percaya itu? [Jemaat berkata, “Amin.”—Ed.] Mari kita tundukkan kepala kita.

(268) Masuk ke negeri di mana pesan ini pergi dari pantai timur ke barat, dari California ke New York, 
turun ke selatan, naik ke utara, masuk ke misi-misi, dan ke mana saja itu akan pergi, dan di tabernakel 
ini, kita miskin, kita tidak punya sesuatu yang hebat-hebat ini, yang besar, hal-hal yang berbunga, atau 
penyiaran televisi, kita hanya berusaha melakukan yang terbaik yang dapat kita lakukan. “Tetapi semua 
yang telah Bapa berikan kepadaKu akan datang.”
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(269) Sekarang, saya ingin anda mengetahui hal ini dengan pasti. Dan bagi anda yang mendengarkan 
kaset ini, barangkali pada hari ini anda sudah berpikir bahwa saya sedang mengutarakan hal itu tentang 
diri saya sendiri, dengan begitu saya sedang mengemas Pesan ini. Saya sama sekali tidak punya urusan 
dengannya, tidak lebih hanya sekedar suara. Dan suara saya, bahkan menentang saya di penghakiman . 
. . Saya dulu ingin menjadi seorang penjebak. Tetapi itu adalah kehendak Bapaku yang saya nyatakan 
untuk dilakukan, dan sudah menetapkan untuk melakukan. Saya bukanlah Orang itu yang muncul di 
sungai itu; saya hanya sedang berdiri di sana ketika dulu Dia tampil. Saya bukanlah Orang yang 
melakukan hal-hal ini dan menubuatkan hal-hal ini yang terjadi dengan begitu sempurnanya; saya 
hanyalah seorang yang berada dekat ketika Dia melakukannya. Saya hanyalah suara yang Dia pakai 
untuk mengatakannya. Itu bukan apa yang sudah saya tahu; saya hanya menyerahkan diri saya, supaya 
Dia berbicara melalui saya. Itu bukanlah saya. Itu bukan malaikat ketujuh, oh, bukan; itu adalah 
manifestasi dari Anak manusia. Itu bukanlah malaikat tersebut, Pesannya; itu adalah misteri yang 
disingkapkan Allah. Itu bukanlah seorang manusia; itu adalah Allah. Malaikat itu bukan Anak manusia; dia 
adalah seorang utusan dari Anak manusia. Anak manusia adalah Kristus. Dialah Orang yang sedang anda 
makan. Anda tidak sedang memakan seorang manusia. Seorang manusia, kata-katanya akan gagal, 
tetapi anda sedang memakan Tubuh Firman Anak manusia yang tidak akan gagal itu.
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Jika anda belum sepenuhnya memakan setiap Firman untuk memberikan kekuatan bagi diri anda untuk 
terbang mengatasi semua denominasi ini dan hal-hal duniawi, maukah pada saat ini anda melakukannya, 
sementara kita berdoa?

(271) Bapa yang terkasih, ini adalah perkataan yang keras. Tidak mudah bagi seorang manusia fana 
melakukannya. Engkaulah yang paling mengetahui segalanya. Dan saya berdoa kepadaMu, ya Allahku, 
kiranya ini tidak disalahmengerti, tetapi di dalam Terang FirmanMu, kiranya orang-orang berjalan.
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Dan, Allah Bapa, saya tidak tahu siapakah orang pilihan itu; Engkaulah yang paling tahu. Saya tidak
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tahu kapan kedatanganMu, tetapi saya hanya tahu bahwa Engkau sudah berkata ketika hal ini terjadi, 
orang-orang yang diurapi ini . . . Tidak benar sesudah mereka mengawali . . . Musa membiarkan saja 
mereka, sebab dia tidak dapat berbuat apa-apa lagi terhadapnya. Dia hanya dapat mengatakan apa 
yang sudah Engkau katakan. Engkau menyuruh dia memanggil lalat-lalat; kemudian mereka memanggil 
mereka. Engkau menyuruh dia mengubah air menjadi darah; kemudian mereka melakukannya juga. Musa 
hanya membawakan Firman demi Firman seperti yang telah Engkau katakan. Tetapi kemudian, Engkaulah 
Seorang Yang membuat kebodohan itu menjadi nyata.

(273) Sekarang, Bapa, Engkau masih Allah. Firman yang sama ini mengatakan bahwa ini akan terjadi 
pada hari-hari terakhir. Banyak orang jujur (seperti yang kami sampaikan hari Minggu lalu) menaruh 
tangan mereka ke Tabut itu yang ada di atas kereta yang baru dan bukan di atas pundak orang-orang 
Lewi, sehingga mereka mati, mati di dalam dosa dan pelanggaran, dan membantah menentang hati nurani 
mereka sendiri.
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Banyak hamba Tuhan duduk dalam studinya, membaca Firman itu dan mengganti halaman itu dengan 
cepat untuk mencegah supaya tidak meledak, demi mengetahui bahwa dia akan kehilangan hubungan 
sosialnya di hadapan umum, dengan gerejanya, dan dengan denominasinya. Tuhan tolong kami supaya 
jangan pernah melakukan hal itu.

(275) Bersihkan hati kami, Tuhan, dari segala kenajisan dunia. Tuhan, saya siap berdiri bagi 
pembersihan itu. Saya siap berdiri dengan gereja ini, dan semua orang yang sedang mendengarkan, dan 
siapa saja yang akan mendengarkan kaset ini. Saya berdiri, Tuhan, dan memohonkan pembersihan. 
Tuhan, bawalah saya ke rumah penjunan itu, remukkan saya. Bentuklah saya sebagai seorang hamba 
yang sesuai dengan keinginanMu, sebab Tuhan Yesus, saya adalah seorang manusia yang najis bibir, 
sebagaimana Yesaya berseru, tinggal dengan orang-orang yang najis bibir; dan celakalah saya sebab 
saya melihat pewahyuan Allah sedang dinyatakan, sebagaimana Yesaya melihat Malaikat-malaikat di Bait 
itu. Saya melihat akhir zaman, Tuhan, dan celakalah saya dan keluarga saya. Celakalah saya dan orang-
orang saya. O Allah yang kekal, kasihanilah kami. Saya mohonkan bagi diri saya dan orang-orang. Jangan 
biarkan kami binasa bersama dengan mereka yang tidak percaya, tetapi kiranya kami hidup dengan 
orang-orang percaya.
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(276) Setiap denominasi, Tuhan, setiap pria ataupun wanita . . . Saya tidak bisa meminta Engkau 
untuk memberkati denominasi ketika saya tahu bahwa Engkau menentangnya. Tetapi saya hanya bisa 
mengatakan, Tuhan, jika Engkau memiliki dombaMu yang ada di antara mereka, kiranya mereka 
mendengarkan rekaman kaset ini. Kiranya mereka mendengarnya, Tuhan, dan memahaminya dengan 
pengertian yang akan Engkau berikan kepada mereka, dan kiranya mereka keluar dan menerima Engkau. 
Kiranya mereka tidak disesatkan oleh kebutaan dan tradisi zaman ini. Kiranya mereka tidak mencoba 
untuk memakan sesuatu di—yang adalah bangkai di masa yang lalu. Kiranya mereka mengambil Firman. 
Begitulah caranya orang-orang Farisi menyalibkan Engkau, Tuhan. Mereka memakan bangkai zamannya 
Musa dan berusaha untuk melihat dengan serakah terhadapnya sesudah Engkau memberikan pralambang 
di padang gurun itu yaitu manna segar yang diberikan setiap malamnya, yang artinya tiap-tiap angkatan. 
Begitulah mereka gagal. Itu meracuni mereka. Itu membunuh mereka dengan memakan makanan yang 
sudah tercemar. Dan secara rohaninya itu terjadi dengan cara yang sama di zaman ini, membunuh 
mereka secara rohani dengan suatu denominasi. Tolong kami, Allah yang mulia. Semuanya ada di dalam 
tanganMu sekarang. Di dalam Nama Yesus Kristus.
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(277) Dengan kepala kita tertunduk, kita akan nyanyikan itu sementara anda membuat keputusan 
anda. Maukah anda mendukung sepenuhnya?
198

Aku dapat mendengar Penyelamatku
(dan Dia adalah Firman itu.) memanggil,
Aku dapat mendengar . . .

“Oh, saya sudah begitu lama mengembara, tetapi sungguh, saat ini juga saya mendengar Dia, 
'Datanglah kepadaKu semua yang mencari-cari.' Dengar, 'Pikullah salibmu dan ikutlah Aku setiap hari.' 'Ya, 
sekalipun aku berjalan melintasi lembah bayangan maut, aku tidak akan takut bahaya; membaringkan aku 
di padang yang berumput hijau dan membimbing ke air yang tenang.'”

Dan ke mana pun Dia memimpinku

“Tuhan, saya melihat kebodohan kaum trinitas itu. Saya melihat seluruh dunia ditabur ke dalamnya, 
lalang-lalang tumbuh di mana-mana. Tetapi ke mana saja Engkau memimpinku saat ini, Tuhan, saya mau 
menjadi seperti mereka yang ada di Kisah Para Rasul 19. 'Ketika mereka mendengar ini, mereka dibaptis 
lagi di dalam Nama Yesus Kristus.'”

. . . mengikuti, (“Saya sudah menjadi bagian dari jalan itu, Tuhan,
cukuplah untuk menerima Engkau.“)
Sekarang aku akan mengikuti Dia sepenuhnya.

[Saudara Branham mulai bersenandung—Ed.]
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(278) Allah yang terkasih, saya percaya bahwa itu datang dari hati saya. Saya percaya bahwa itu 
berasal dari setiap hati orang yang sedang menyanyikan hal itu pada saat ini, mungkin banyak yang akan 
mendengarkan kaset ini yang tidak hadir atau yang tidak mendengarkannya pada saat ini. Kiranya kami 
mau Tuhan, seberapapun harganya . . . Yang dikatakan seperti seseorang yang akan menghadapi musuh 
yang lain, seorang prajurit, seorang raja, pertama-tama dia duduk dan menghitung-hitung apakah dia 
sanggup melakukannya, dapatkah dia menyerahkan hal-hal dunia . . . Dapatkah anda menyerah, 
bergabung ke dalam tentara Firman Allah yang tertulis, berbaris dengan prajurit-prajuritNya, terbang 
dengan rajawali-rajawaliNya? Kabulkanlah, Tuhan, di dalam Nama Yesus.
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(279) Anda percaya? Anda menerima Dia? Baiklah. Kita akan bertemu anda lagi di sini nanti malam, 
jika Tuhan menghendaki. Apakah anda percaya itu adalah Kebenaran? Apakah cukup jelas? Kalau begitu . 
. .
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Bawalah Nama Yesus besertamu.
Anak yang malang dan celaka;
Itu akan memberikan sukacita dan penghiburan bagimu,
Bawalah itu ke mana . . .

Sekarang, berjabat tanganlah dengan seorang yang ada di dekat anda sekarang.
Nama yang mulia, O sungguh manis!
Pengharapan bumi (Pengharapan bumi, sukacita surga.)
Nama yang mulia, O sungguh manis!
Pengharapan bumi dan sukacita surga.

Pada Nama Yesus tunduk,
Tersungkur tak berdaya di kakiNya.
Raja segala raja di surga kita akan dimahkotai
(Dialah Allah kalau begitu.)
Ketika jalan-jalan kita sudah lengkap.

Nama yang mulia (Nama yang mulia,)
O sungguh manis! (O sungguh manis.)
Pengharapan bumi dan sukacita surga.
Nama yang mulia, O sungguh indah!
Pengharapan bumi dan sukacita surga.

(280) Tadi saya mengharapkan bahwa semua minister diperkenalkan pada pagi ini, dikenalkan. Ketika 
seseorang sudah berdoa sepanjang minggu bertanya-tanya . . . melihat ayat-ayat Firman ini, mereka 
berdiri tepat di hadapan anda . . . “Celakalah aku,” kata Paulus, “Jika aku tidak memberitakan Injil.” Dan 
di akhir perjalanannya dia berkata, “Sebab aku tidak lalai untuk memberitakan seluruh maksud Allah 
kepadamu seperti yang telah diberikan kepadaku.”
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(281) Kadang-kadang saya lupa untuk mengenalkan hal-hal ini, bahkan lupa untuk penyerahan bayi-
bayi. Billy berkata baru lalu bahwa seseorang datang, berkata, “Saya sudah datang ke sini selama dua 
tahun hendak menyerahkan bayi saya.”
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Billy berkata, “Jangan punya pikiran jelek soal itu. Saya sudah punya seorang bayi yang berumur 
setahun dan dia juga belum diserahkan. Jadi saya akan menunggu saja sampai dia cukup umur untuk 
berjalan ke sana sendirian, perkiraan saya.”

Jadi kita mendapati saudara, saudari, itu bukan—itu bukan . . . Paham? Nah, satu hal, kita 
seharusnya menyerahkan anak-anak kita. Kita seharusnya membaptis setiap orang. Di situ kolam; ini 
airnya. Jika anda belum, apa yang menghalangi anda? Di sini air. Datanglah saat ini juga. Jangan tunggu 
sampai malam ini, datanglah saat ini juga. Ada orang-orang yang berdiri di sini akan membaptis siapa saja 
yang sudah bertobat dan membuat pengakuan. Jika anda sudah dibaptis selusin kali, mereka akan 
membaptis anda di dalam Nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Paham? Kita memiliki itu.

(283) Tetapi, lihat, Pesan ada di dalam hati saya. Saya harus mengeluarkannya. Itulah maksud saya 
satu-satunya, tanpa mempedulikan apa yang dikatakan isteri, yang dikatakan anak-anak saya, yang 
dikatakan gembala saya, apapun yang dikatakan saya; Itu adalah Tuhan saya. Saya harus mengeluarkan 
itu; itulah maksud saya satu-satunya.
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(284) Dan sekarang, seringkali saya lupa memperkenalkan para hamba Tuhan. Saya rasa mungkin 
saudara kita Saudara Neville, seorang yang mulia, saudara-saudara yang lainnya di sini, kami senang 
mendapati anda.
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Bukan bahwa kami tidak setuju dengan anda, saudara, menjadi berbeda. Mungkin banyak dari anda di 
sini yang adalah para pengkhotbah trinitas. Kami tidak ingin marah terhadap anda. Kami mengasihi anda. 
Dan jika kami tidak—saya tidak percaya itu, saya tidak akan pernah meninggalkan gereja ini sampai saya
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sujud di sana dengan kedua lutut saya dan berkata, “Tuhan, benarkan saya. Saya tidak ingin arogansi 
itu, roh egois yang bercampur dengan diri saya. Saya ingin roh saya murni dan bersih, kasih 
persaudaraan, kudus dengan Roh Kudus.” Sekarang, jika ada seseorang yang berbuat salah terhadap 
saya, “Itu tidak apa-apa.” Meskipun saya punya hak untuk membalas mereka, tetapi saya tidak 
menginginkan hal itu di dalam hidup saya. Tidak, saya—saya ingin memiliki kasih. Saya ingin siap 
mengkoreksi dengan kasih, dengan kasih yang mutlak menjawab nun jauh di sana bagi kita.

(286) Saya tidak bermaksud untuk berbeda. Methodis, Baptis, Katholik, Presbiterian, siapapun anda, 
saya tidak mengatakan hal-hal ini untuk menjadi berbeda, menjadi arogan terhadap anda. Jika saya 
begitu, saya adalah seorang yang munafik dan seharusnya berlutut di sini di altar ini berdoa sepenuhnya 
kepada Tuhan. Tetapi saya mengatakan itu, itu adalah karena kasih bahwa saya melihat ke mana anda 
berjalan. Nah, saya tidak katakan hal ini pada diri saya sendiri dan mengatakan bahwa saya menduga-
duga, saya berikan kepada anda DEMIKIANLAH FIRMAN TUHAN, bahwa itu adalah Kebenaran. Dan saya 
mengasihi anda demi hal-hal itu. Tuhan memberkati anda.
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(287) Sekarang, sementara kita nyanyikan bait yang berikutnya dari lagu ini, mari . . . Sebelum kita 
pergi . . . Kami ingin supaya anda hadir di sini nanti malam jika anda bisa. Jika anda tidak bisa, Tuhan 
menyertai anda sampai kita berjumpa lagi. Kami berdoa kiranya Tuhan akan—akan memberkati anda dan 
memberikan tanahNya yang terbaik kepada anda. Paham?
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Bawalah Nama Yesus besertamu.


