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1 (1) [Saudara Neville membacakan hasil keputusan rapat di Tabernakel Branham—
Ed.]
2 (1a) Segala sesuatunya mungkin, percaya saja;

Percaya saja, percaya saja,
Segala sesuatunya mungkin, percaya . . .

Mari kita tundukkan kepala.

Bapa surgawi yang mulia, kami bersyukur pada pagi ini bahwa kami dapat percaya.
Itu sudah dibuat mungkin oleh penumpahan Darah AnakMu Yesus Kristus, sehingga
kami turut mengambil bagian dalam kasih karuniaNya dan menjadi anak-anak laki-laki
dan  anak-anak  perempuan  Allah  melalui  ketaatanNya  sampai  mati  di  kayu  salib,
dibenarkan dengan percaya kepadaNya dan kebangkitanNya. Dan sekarang Roh Kudus
dicurahkan ke dalam hati kami.

Kami bersyukur untuk kesempatan ini dengan datang kemari pada pagi ini untuk
membagikan pemikiran kami dan pemujaan kami, ekspresi-ekspresi, melalui puji-pujian,
kesaksian,  pembacaan  Mazmur,  pembacaan  FirmanMu,  dan  dengan  sungguh
menantikan Roh Kudus untuk menyampaikan pesan yang ditetapkan bagi kami untuk
jam ini. Kabulkan itu, Tuhan. Kiranya kami memperoleh keuntungan dengan berada di
sini  pada hari  ini.  Dan ketika kami meninggalkan gedung ini,  kiranya kami berkata
seperti  mereka  yang  datang  dari  Emmaus,  “Bukankah  hati  kita  berkobar-kobar
sementara Ia berbicara kepada kita pagi ini.” Kabulkanlah hal-hal ini, Allah yang kekal,
di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silahkan duduk.

Dan selamat pagi, sahabat-sahabat sini . . . di tabernakel sini dan kepada sahabat-
sahabat kita di seluruh negeri, yang jauh dari Pantai Barat lagi pagi ini sampai ke Pantai
Timur, dan utara, dan selatan yang ada di saluran telepon.

Ini adalah sebuah hari yang indah di sini di Indiana: sedikit . . . sedikit berawan,
dingin,  sangat  bagus.  Tabernakel  sudah  padat  sampai  ke  halaman  dan  sekeliling
tembok. Kita berada di bawah penantian yang besar supaya Tuhan melawat kita pada
hari ini. Dan kita berharap bahwa Allah sudah memberikan kepada anda sebuah hari
yang bagus di manapun anda berada. Dan ini adalah sebuah hari yang bagus, sebab
Tuhan sudah memberikannya. Tidak peduli apapun cuacanya, ini adalah sebuah hari
yang  bagus.  Kita  senang  berada  di  sini,  senang  masih  punya  kesempatan  untuk
mengekspresikan kepada dunia tentang iman kita kepada Yesus Kristus. Dan kita ingin
memakai setiap kesempatan yang kita bisa untuk menyatakan ekspresi-ekspresi kita
akan kasihNya dan apa yang telah Dia kerjakan bagi kita. Hari ini kita . . .

3 (5)  Beberapa  saat  yang  lalu  saya  disuruh  untuk  menyampaikan  sebuah
pengumuman,  dan  selanjutnya  saya  memiliki  beberapa  hal  di  sini  yang  mau saya
sampaikan.  Dan  salah  satunya,  pengumuman  itu  yang  diberikan  kepada  saya
sehubungan dengan pertemuan dewan pada malam yang lalu. Dan ada seorang diaken
dari  gereja yang sudah mengambil  tempat tinggal di  Arizona, yang adalah Saudara
Collins, saudara kita yang mulia. Dan sementara dia pergi,  dewan sudah menunjuk
Saudara  Charlie  Cox  untuk  menggantikan  posisinya  selagi  dia  pergi.  Dan Saudara
Charlie Cox secara resmi sudah ditetapkan oleh pengawas . . . atau dewan diaken gereja
ini untuk menerima jabatan itu dari Saudara Collins di saat ketidakhadirannya.

4 (6) Dan satu hal yang ingin saya katakan lagi, saya ingin berterima kasih kepada
kalian  semua—karena  sebagian  dari  anda  mungkin  pulang  sebelum  kebaktian
kesembuhan nanti malam—untuk hadiah-hadiah kecil yang manis, kenang-kenangan
itu. Banyak makanan yang sudah dibawakan untuk kami semenjak kami berada di sini.
Dan dari isteri saya dan saya, dan keluarga saya, kami tentunya menghargai hal itu.
Terkadang saya bahkan lupa untuk mengucapkan sesuatu tentang hal itu. Sangat sibuk,
anda tahu. Pikiran saya terus berputar-putar. Anda bisa membayangkan bagaimana
dengan orang-orang itu, bukan hanya dari gereja ini, tetapi dari seluruh dunia, paham.
Dan itu agak membuat pikiran saya berputar terus.

Seseorang berkata tentang penyerahan bayi-bayi, dan pelayanan baptisan, dan
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sebagainya. Itu sangat bagus. Berharap saya dapat melakukannya, tetapi itu begitu
membelit saya di mana saya hampir tidak punya waktu. Saya harus tetap mengarahkan
pikiran saya kepada hal ini, pesan ini. Anda tahu Alkitab berkata kepada rasul-rasul . . .
atau rasul-rasul, tepatnya, di Alkitab dikatakan, “Pergilah, pilihlah dari antaramu orang-
orang yang terkenal baik, dan jujur, dan dipenuhi dengan Roh Kudus, supaya mereka
dapat mengurus perkara-perkara itu.” Dan saya beritahu Billy . . .

Ia berkata, “Kamu akan menyerahkan bayi-bayi saat ini, ayah?”

Saya katakan, “Oh, astaga!” Paham? Kalau kita medapati banyak dari mereka yang
menunggu  untuk  diserahkan—dan  itu  bagus—saya  harus  datang  kembali  dan
memberikan sebuah hari  yang khusus untuk penyerahan bayi-bayi.  Jadi  saya akan
senang untuk melakukan hal itu, sekarang.

5 (8) Tetapi kami ingin berterima kasih kepada kalian masing-masing dari hati kami,
isteri,  saya,  dan keluarga kami.  Orang-orang membawakan untuk kami makanan-
makanan kaleng, kacang-kacangan yang segar, semangka, belewah, oh, buah arbei.
Apa saja yang dapat dipikirkan, mereka membawanya.

Dan  seorang  saudara  yang  mulia  dan  saudarinya  pada  waktu  yang  lalu
membawakan  untuk  kami  seekor  ayam  kalkun  yang  sangat  besar.  Saya  masih
memakannya. Dan hanya . . . Oh, dan saya pasti akan membersihkannya sebelum saya
pergi, saya pikir. Jika tidak, membersihkannya, dia ['she' kata ganti wanita—Ed.] akan
membawanya bersama dengan kami. Jadi kami akan . . . tentunya kami menghargai
hal-hal ini. Saya kenal banyak dari orang-orang itu. Sebagian dari mereka tidak saya
kenal.  Mereka  akan  berbaring  di  serambi  ketika  kami  datang.  Dan  sungguh  saya
menghargai hal itu tentunya. Dan banyak yang saya kenal, saya sudah mendapatkan . .
. Banyak yang sudah saya temui, dan ada banyak yang tidak. Saya yakin setiap orang
mengerti akan hal itu di mana saya suka untuk menemui setiap orang jika saya bisa,
tapi  saya hanya seorang diri,  paham. Saya tidak bisa menemui setiap orang. Saya
sedang mengerjakan semua yang saya tahu untuk mengerjakannya.

6 (10)  Jadi  Allah  menyertai  anda.  Saya  yakin  bahwa  ada  Seorang  yang  akan
menyertai anda; itulah Yesus Kristus, dan Ia bisa. Dialah satu-satunya Pribadi yang
maha hadir, dan Dia juga maha kuasa; jadi Dia bisa memenuhi setiap kebutuhan. Dan
juga maha tahu, tahu kebutuhan anda, apa yang anda perlukan.

Saya menghargai setiap orang yang tidak akan saya . . . Saya sudah melakukannya
secepat yang saya bisa semenjak saya berada di sini pagi ini, dan saya akan menemui
setiap orang yang saya bisa. Dan yang saya lewatkan, Allah yang maha kuasa akan
memenuhi segala kebutuhan anda menurut kekayaanNya di dalam kemuliaan.

[Saudara Branham berhenti sejenak, lalu berbicara kepada Saudara Neville—Ed.]
Saya tidak terlalu bisa membaca hal itu dengan baik. Maukah anda membacakannya?

Ini adalah sebuah pengumuman yang khusus tentang sesuatu. Dan saya rasa pasti
Billy  Paul  yang  menulisnya,  jadi  .  .  .  Dia  seperti  saya.  Saya  bahkan  tidak  dapat
membaca tulisan saya sendiri. Jadi saya punya tulisan steno di semua tulisan saya. Dan
jika anda mau melihat sebagian dari teks saya di sini, yang dituliskan di sini . . . Anda
pikir  anda akan pernah memahaminya? Saya seperti  sebuah bintang menyeberang
sebuah jembatan dan seterusnya, semua . . .

[Saudara Neville membacakan sebuah pengumuman—Ed.]

Saudara Adair, Adair dari Arkansas, untuk segera menemui Rev. Pearry Green yang
ada di belakang gereja. Baiklah.

7 (13) Sekarang, hal yang lain yang mau saya umumkan di sini adalah bahwa . . .
nanti malam adalah untuk kebaktian kesembuhan. Kita akan berdoa bagi yang sakit
nanti malam, dan saya percaya anda akan berada di sini.

Dan kami sampaikan salam kepada semua orang di seluruh negeri di dalam nama
Tuhan Yesus, kiranya Allah akan memberkati anda pada pagi ini. Sebagian dari anda
sudah mengarah ke siang. Di New York ini sudah hampir tengah hari, dan di Arizona,
Pantai Barat, ini baru kira-kira pukul 7. Dan di sini kita persis berada di antaranya. Jadi
Allah memberkati anda sebagaimana anda mendengarkan. Sekarang, ini mungkin . . .

Saya sudah menempatkannya ke dalam hati saya, selagi berada di sini . . .

8 (15) Dan tidak diperbolehkan memakai auditorium, dan pada akhirnya mereka
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sedikit memberi kita izin; kita dapat mengadakan satu kebaktian, tetapi kita tidak boleh
berdoa  untuk  yang  sakit.  Saya  tidak  .  .  .  Itu  adalah  pelayanan  saya.  Saya  harus
melakukan apa yang disuruhkan Roh Kudus kepada saya untuk dilakukan. Jadi saya
menolaknya, karena saya ingin bebas untuk melakukan apapun yang disuruhkan Roh
Kudus untuk dilakukan, paham. Jadi saya pikir kita dapat mengadakan satu hari lagi di
tabernakel. Dan dingin pagi ini. Tuhan sudah menyediakan satu hari yang bagus bagi
kita di sini, jadi kita berterima kasih.

9 (16)  Sekarang  dalam  melakukan  hal  ini,  saya  datang  kemari  untuk  tujuan
mengajarkan  cawan-cawan  yang  terakhir,  tujuh  cawan  yang  terakhir,  dan  tujuh
sangkakala  yang  terakhir,  dan  ketujuh  guruh  yang  terakhir  dari  kitab  Wahyu,
mengaitkannya bersama-sama di zaman ini di mana kita sekarang sedang hidup untuk
mengikuti  pembukaan  ketujuh  meterai,  tujuh  zaman  gereja.  Jadi  kita  tidak  bisa
mendapatkan ruangan untuk melakukannya; jadi saya berharap supaya segera sesudah
saya bisa, kita bisa mendapatkan sebuah tempat yang memadai untuk hal tersebut
entah di  sini  atau di  Louisville,  New Albany,  atau entah mendirikan sebuah tenda,
sehingga kita bisa tinggal sepanjang Tuhan memimpin kita untuk melakukannya.

Tetapi di sini sekarang, saya mengambil kesempatan ini untuk mengekspresikan
kepada orang-orang tentang kepercayaan dan iman saya di dalam Allah, dan kemudian
membawakan kepada anda ke zaman yang sedang kita hidupi. Dan dengan ini, ini tidak
ditujukan  kepada  orang  tertentu,  kredo-kredo,  entah  apapun  itu;  ini  adalah
sebagaimana saya melihat Firman Allah. Dan hari Minggu yang lalu kita mengalami
sebuah pencurahan Roh Kudus yang sangat enak ke atas Firman. Itu sangat panjang,
dan saya benci untuk tinggal selama itu; namun, kita tidak tahu kapan waktunya kita
akan bertemu untuk yang terakhir kalinya. Dan kita harus . . . ingin . . . saya ingin,
tepatnya, seperti yang dikatakan si Paulus tua itu, “Saya tidak lalai untuk menyatakan
seluruh maksud Allah kepadamu.” Yesus katakan Dia tidak menyembunyikan apapun
dari murid-muridNya.

Dan sebagaimana saya,  sangat  sibuk  dengan berusaha untuk  tetap  tinggal  di
bawah pengurapan Roh Kudus untuk menemukan apakah zaman . . . pesan di zaman
ini, kadang-kadang saya gagal untuk keluar dan melakukan kewajiban-kewajiban saya
sebagai seorang hamba Kristus, sebagai seorang pelayan. Tetapi saya sudah punya
beberapa orang yang berusaha menolong saya untuk melakukan hal ini, di mana saya
berterima kasih untuk itu, semua saudara-saudara saya hamba-hamba Tuhan.
10 (18) Nah, saya tidak bermaksud untuk mencoba menahan orang-orang. Jika anda
berada  di  luar  dari  daerah  ini  di  mana  pesan  ini  disampaikan  dapat  berdiri  dan
memandang ke sekeliling gereja ini pada pagi ini di gang-gang, kamar anak-anak, di
luar, radio-radio menyala, di  bus-bus, mobil-mobil  gandengan dan sebagainya, dan
mobil-mobil, anda akan melihat apa permasalahannya. Dan kemudian setiap kebaktian
banyak, banyak yang berkendaraan dan menelepon, dan sebagainya, mereka tidak bisa
masuk mendekat. Dan kita butuh ruangan yang lebih lagi supaya orang-orang dapat
duduk dan nyaman. Dan kemudian membawakan sebuah pesan yang saya pikir sangat
penting dan vital,  saya merasa bahwa kita masing-masing seharusnya nyaman dan
duduk sehingga kita bisa mendengarkan dengan pensil-pensil dan kertas, dan catatan
kita, dan Alkitab, dan seterusnya untuk mencatat. Tetapi seperti ini saya pikir saya akan
kembali  pada  waktu  di  mana  kita  punya  .  .  .  kita  sedang  hidup  di  dalamnya  dan
berusaha membawakan sebagian dari hal-hal ini yang akan anda temui. Dan anda akan
membutuhkannya.

11 (19) Jika saya datang ke sini pada hari ini,  atau di hari yang lain, atau hamba
Tuhan yang lain, berusaha membawakan sebuah pesan kepada orang-orang, orang-
orang yang sedang sekarat seperti kita, dan waktunya sudah begitu dekat, seperti yang
saya  percayai  bagi  zaman  ini,  saya  akan  menjadi  seorang  yang  munafik  dengan
mencoba membawakan sesuatu yang saya tahu di mana anda akan senang dengannya
dan itu akan bertentangan dengan Firman Allah, atau sesuatu untuk menarik orang
banyak, atau sesuatu yang seperti itu. Saya tidak akan menjadi seperti keberadaan saya
di sini, sebagai seorang pelayan Kristus. Saya ingin membawakan sesuatu yang saya
pikir adalah sangat penting bagi anda, bukan sekedar untuk dilihat, tetapi demi berpikir
itu adalah sesuatu di mana seandainya saya mati hari ini, besok itu akan dilabuhkan ke
dalam hati anda untuk berjalan terus dan melayani Allah.

12 (20) Sekarang, saya ingin mengatakan bahwa ada sesuatu yang siap untuk terjadi.
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Saya tahu itu. Banyak dari anda yang di sini ingat ketika Saudara Junior Jackson datang
ke saya dengan sebuah mimpi yang dia dapatkan persis sebelum pergi ke Arizona?
Suatu  hal  yang  aneh  .  .  .  Berapa  banyak  yang  ingat  itu?  Dan  Tuhan  memberikan
penafsirannya  kepada  kita,  dan  itu  terjadi  dengan  tepat.  Sekarang,  dia  baru  saja
mendapatkan mimpi yang lain, sesuatu.

Dan hal yang aneh itu, seorang pria yang berada di sini pada waktu yang lalu yang
datang dari Oregon. Hampir tidak kenal saya dan mendapatkan mimpi yang sama, yang
dimimpikan  oleh  Junior  Jackson,  dan  datang  memberitahu  saya.  Saya  tidak  tahu
penafsirannya; saya sedang menantikan Tuhan. Tetapi  saya tahu itu akan menjadi
sesuatu yang dari Allah—ingat saja itu—“Demikianlah firman Tuhan.” Itu adalah sesuatu
yang datang dari  Allah. Saya tidak tahu apa itu.  Itu benar-benar memukul,  sangat
memukul. Sesungguhnya, menurut mimpi-mimpi dari kedua orang itu . . . Seorang di
antaranya saya . . . Dia mungkin seorang Baptis, Presbiterian; mungkin dia sedang
duduk di sini pagi ini. Saya tidak tahu. Dia berada di sini pada waktu yang lalu; saya
tidak kenal pria itu.

Tetapi  dia  menceritakan  mimpi  itu  dengan  air  mata  di  matanya.  Dan  itu
mengguncangkan  dirinya.  Dia  sudah  jauh-jauh  datang  dari  Oregon  kemari  untuk
mengungkapkan hal itu. Saudara Jackson datang dengan hal yang sama pagi ini. Dua
orang yang tidak saling kenal, jaraknya seribu mil antara satu dengan yang lain, dan
kedua mimpi itu benar-benar sama. Jadi Roh Kudus sedang menahan penafsirannya dari
saya. Saya tidak tahu apa yang mau diberitahukan kepada orang itu. Tetapi saya tahu
Allah sedang siap untuk melakukan sesuatu, dan itu akan menjadi mulia di mata kita.

13 (23) Sekarang, pesan pagi ini, saya ingin membacakan dari kitab Galatia. Saya
tidak berkhotbah atau hanya . . .  Ini adalah sebuah pelajaran sekolah Minggu. Dan
sekarang,  kalian  para  pria  dan wanita  yang berdiri  di  sepanjang tembok,  dan jika
seseorang mau bergantian dan memperbolehkan anda duduk sebentar atau yang seperti
itu, nah, anda tidak akan mengganggu saya; lakukan dengan penuh hormat. Dan jika
ibu-ibu atau si kecil menangis atau yang seperti itu, seseorang akan keluar dari kamar
anak-anak itu agar mereka bisa memakai ruangan itu untuk si kecil.

Dan sekarang, anda ambil pensil anda, Alkitab, dan siap untuk mencatat sebagian
dari Nas Kitab Suci yang akan kita baca. Saya tidak ingin anda merasa begitu terikat.
Saya tidak ingin anda merasa . . .  Saya ingin anda merasa bebas untuk duduk dan
belajar. Dan mungkin anda tidak setuju—itu tidak apa-apa—tetapi saya hanya sedang
menyampaikan ini ke seluruh negeri pagi ini, supaya orang-orang yang sudah percaya
kepada pesan yang telah diberikan Tuhan Yesus kepada saya bagi zaman ini,  akan
mengetahui apa yang sedang berlangsung dan menempatkannya ke dalam Kitab Suci.

14 (25) Hari Minggu yang lalu kita berbicara tentang “Orang-Orang Yang Diurapi Di
Akhir Zaman.” Dan jika ada dari anda orang-orang yang mendengarkan kaset, pastikan
untuk mendapatkan kaset itu, bukan karena kita mau menjual kaset-kaset itu; bukan itu
maksudnya. Maksudnya adalah untuk menyebarkan pesan itu, paham, paham. Jika anda
sudah punya sebuah mesin tape kaset, ajaklah sekelompok orang untuk berkumpul, dan
putar itu, dan dengarkan dengan seksama.

Orang-orang yang diurapi. Kalian mendengar orang-orang bangkit dan berkata,
“Oh,  Alkitab  katakan,  'Pada  hari-hari  terakhir  nabi-nabi  palsu  akan  muncul  dan
melakukan tanda-tanda ini.' (Itu memang Kitab Suci.) Lantas ke mana itu diterapkan?”
Itu harus diterapkan dengan benar.

Nanti malam saya ingin berbicara tentang, jika Tuhan menghendaki, tentang “Allah
Yang Dinyatakan Di Dalam FirmanNya Sendiri,” bahwa mata tidak dapat diterapkan di
mana telinga seharusnya berada, paham. Sama seperti mencetak seluruh Alkitab, dan di
dalam seluruh Alkitab menggambarkan Yesus Kristus. Jadi saya ingin berbicara tentang
hal  itu  nanti  malam,  Tuhan menghendaki.  Dan  sekarang,  jika  tidak,  tanggal  yang
berikutnya.
15 (27) Sekarang, di kitab Galatia dan di kitab II Korintus 4:1-6 dan Galatia 1:1-4
saya mau bacakan beberapa Nas. Sekarang, di Galatia 1:1-4, “Paulus, seorang rasul,”
perhatikan perhentian itu dengan cepat. “Rasul” artinya “seorang yang diutus” atau
“misionaris.”

Paulus,  seorang rasul,  (bukan dari  manusia,  juga bukan oleh manusia,
tetapi . . . Yesus Kristus dan Allah, Bapa, yang telah membangkitkan Dia
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dari antara orang mati,)

Dan semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku, kepada jemaat-
jemaat di Galatia:

Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita,
dan dari Tuhan Yesus Kristus,

Yang  telah  menyerahkan  diri-Nya  karena  dosa-dosa  kita,  untuk
melepaskan kita dari dunia yang jahat yang sekarang ini, menurut kehendak
Allah . . . Bapa kita.

Bagi-Nyalah kemuliaan selama-lamanya! Amin.

16 (28) Sekarang, di kitab II Korintus pasal 4, dan kita akan baca dari ayat 1 sampai
6 .

Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami
tidak tawar hati;

Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang tidak jujur; kami
tidak berlaku licik  dan tidak  memalsukan firman Allah.  Sebaliknya kami
menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami
untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah.

Jika Injil yang kami beritakan masih tersembunyi, maka ia tersembunyi
untuk mereka, yang akan binasa,

Jika hal itu tidak dibawa ke predestinasi/penentuan, saya tidak tahu lagi.

Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan
oleh ilah zaman ini,  sehingga mereka tidak melihat  cahaya Injil  tentang
kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah.

Sama seperti di taman Eden: mengusir mereka supaya mereka tidak menjamah
pohon itu.

Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai
Tuhan, . . . diri kami sebagai hambamu karena kehendak Yesus.

Sebab Allah yang telah berfirman: “Dari dalam gelap akan terbit terang!”,
Ia juga yang membuat terang-Nya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita
beroleh terang dari  pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak
pada wajah Kristus.

17 (29) Amin! Demikianlah pembacaan Firman! Nah, teks saya pagi ini adalah “Ilah
Zaman Yang Jahat Ini.” Seperti yang sudah kita baca di Nas-nas Kitab Suci, ilah dunia
ini,  zaman yang jahat  ini  .  .  .  Nah,  pesan ini  mengemukakan tentang kejahatan-
kejahatan dari zaman yang jahat ini, dan itu cocok kepada nubuatan untuk zaman yang
jahat ini. Dan itulah yang saya percayai bahwa setiap . . . bahwa Alkitab memiliki setiap
jawaban bagi setiap zaman seperti yang sudah dituliskan di dalam Alkitab bagi orang
percaya yang ada di zaman tersebut. Saya percaya bahwa semua yang kita butuhkan,
dituliskan tepat di sini; hanya perlu ditafsirkan oleh Roh Kudus. Saya tidak percaya
bahwa ada manusia di bumi ini yang berhak untuk menaruh penafsirannya sendiri atas
Firman.  Allah  tidak  butuh  siapapun  untuk  menafsirkan  FirmanNya.  Dia  sendirilah
penafsirNya. Dia katakan Dia akan melakukannya, dan Dia melakukannya.

Seperti yang sudah seringkali saya katakan, Dia sudah berkata, “Seorang perawan
akan mengandung.” Dia mengucapkan itu melalui bibir seorang nabi. Dan perawan itu
mengandung. Tidak ada yang perlu menafsirkan hal itu. Pada mulanya Dia berkata,
“Jadilah terang!” dan terang pun jadi. Tidak ada yang perlu menafsirkannya. Dia berkata
bahwa di hari-hari terakhir Dia akan mencurahkan RohNya ke atas semua manusia, dan
Dia sudah melakukannya. Tidak butuh penafsiran apapun. Dia berkata bahwa di hari-
hari terakhir hal-hal ini yang kita lihat sedang terjadi sekarang ini akan ada di sini. Itu
tidak membutuhkan penafsiran manapun. Itu sudah ditafsirkan. Paham?

18 (31) Sekarang, perhatikan dengan seksama sebagaimana kita mempelajari Firman,
ilah zaman yang jahat ini di mana kita sekarang hidup. Mungkin terlihat aneh, suatu hal
yang sangat aneh di zaman kasih karunia ini, ketika Allah sedang mengambil suatu
umat bagi NamaNya—itu adalah, mempelai wanitaNya—di zaman yang jahat ini yang
seharusnya  disebut  zaman  yang  jahat.  Di  zaman  ini  juga  di  mana  Allah  sedang
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memanggil suatu umat bagi namaNya—oleh kasih karunia—sudah keluar dan disebut
zaman yang jahat. Sekarang, kita akan buktikan itu melalui Alkitab bahwa ini adalah
zaman yang sedang Dia bicarakan itu.

Hal yang sangat aneh demi merenungkan hal itu, bahwa di sebuah zaman yang
jahat seperti ini di mana kemudian Allah akan memanggil mempelai wanitaNya. Apakah
anda perhatikan, Dia katakan suatu umat, bukan sebuah gereja. Kenapa? Walaupun itu
disebut gereja, tetapi  Dia akan memanggil  suatu umat. Nah, sebuah gereja adalah
sebuah kumpulan  dari  banyak orang yang berasal  dari  setiap  latar  belakang yang
berbeda-beda. Tetapi Allah sedang memanggil satu di sini. Dia tidak katakan, “Aku akan
memanggil Methodis, Baptis, Pentakosta”; Dia katakan Dia akan memanggil suatu umat,
untuk apa? NamaNya, paham. Suatu umat. Satu dari Methodis, satu dari Baptis, satu
dari Lutheran, satu dari Katholik, paham. Tetapi Dia bukan sedang memanggil suatu
kelompok gereja, tetapi suatu umat bagi NamaNya, yang menerima namaNya, yang
ditunangkan  kepada  namaNya,  pergi  ke  sebuah  perkawinan  untuk  dinikahkan
denganNya, untuk menjadi bagian dari Dia oleh predestinasi/penentuan. Sama seperti
seorang pria yang memilih seorang isteri yang benar dalam hidupnya sudah ditetapkan
untuk  menjadi  bagian  dari  tubuhnya,  jadi—itu  adalah—mempelai  wanita  Kristus
nantinya dan yang sekarang yang dari yang sudah ditetapkan dulunya oleh Allah untuk
menjadi  bagian dari  tubuh itu,  paham. Oh, Nas-nas Kitab Suci  begitu kaya,  penuh
dengan madu!

19 (33) Perhatikan, bukan apa yang sudah dikatakan seseorang, apa yang seorang
panggil,  tetapi  apa yang dipilih  Allah sebelum dasar dunia,  dan sedang memanggil
orang-orang  ini  di  hari-hari  terakhir.  Bukan  sebuah  organisasi,  suatu  umat  bagi
namaNya. Dan zaman yang jahat inilah ketika Dia sedang melakukannya, di zaman
penyesatan ini juga.

Minggu  lalu,  di  Matius  24  itulah  zaman yang  paling  menyesatkan  dari  semua
zaman. Semua zaman-zaman penyesatan dari taman Eden sampai seterusnya, tidak
pernah ada sebuah zaman yang begitu menyesatkan seperti zaman ini. Nabi-nabi palsu
akan bangkit  dan memperlihatkan tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban, sekiranya
mungkin, menyesatkan orang Pilihan, paham. Nah, benar-benar gereja-gereja yang
dingin, formal, kaku dan seterusnya yang berasal dari teologi buatan manusia, hal itu
tidak akan .  .  .  orang pilihan tidak akan pernah memberi  perhatian kepada hal  itu.
Tetapi ada di situ dan hampir mirip seperti yang aslinya. Hanya dengan meninggalkan
satu kata saja yang perlu anda lakukan. Sudah dijanjikan bagi zaman ini, masa yang
sangat besar . . . Orang-orang Kristen di mana-mana, menaruh perhatian kepada zaman
yang sedang kita hidupi. Tandai, dan baca, dan dengarkan dengan seksama.

20 (35) Kenapa Allah akan memanggil suatu umat bagi namaNya dari zaman yang
jahat ini? Alasannya adalah, adalah untuk menguji dia, mempelai wanitaNya. Itu adalah
untuk . . . Ketika dia dimanifestasikan, diuji, dibuktikan, yang dibuktikan kepada Setan .
. . Sama seperti dulu pada mulanya, demikian pula di yang terakhir ini.

Seperti  sebutir  benih  mulai  di  dalam  tanah,  ia  muncul  dengan  melalui  para
pembawa itu, hidupnya. Tetapi ia berakhir menjadi benih yang sama seperti ketika ia
masuk ke dalam tanah. Dan cara yang sama benih penyesatan jatuh ke dalam tanah di
Eden, dengan cara yang sama ia berakhir di hari-hari terakhir. Sama seperti Injil itu
ketika  jatuh  ke  sebuah  denominasi  di  Nicea,  Roma,  ia  berakhir  ke  dalam sebuah
organisasi yang super. Sama seperti benih gereja itu yang dulunya jatuh di sana yang
disertai tanda-tanda, keajaiban-keajaiban, dan Kristus yang hidup ada di antara mereka,
ia berakhir di hari-hari terakhir di bawah pelayanan Maleakhi 4 dan memulihkan kembali
iman yang mula-mula yang dulu sudah diberikan.

21 (37) Sekarang kita tahu bahwa zaman yang jahat ini adalah untuk membuktikan
kepada Setan bahwa ia tidak sama seperti Hawa, bahwa ia bukanlah golongan wanita
yang seperti itu. Dan dia akan diuji oleh FirmanNya, mempelai wanita, sebagaimana
mempelai wanita Adam diuji oleh Firman. Dan mempelai wanita Adam percaya setiap
bagian dari Firman, semuanya tetapi bingung soal satu janji (bahwa Dia sama kemarin,
hari ini, dan selama-lamanya pada hari ini. Paham.) tapi gagal untuk yang satu janji itu,
di bawah godaan dari si musuh, berhadapan muka dengan muka. Dan sekarang, orang-
orang yang dipanggil bagi namaNya, tentu saja, adalah mempelai wanitaNya. Dia akan
berhadapan lagi dengan hal yang sama, bukan hanya dengan kebenaran denominasi
atau yang seperti itu, tetapi setiap kata.
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Sebab di permulaan Alkitab manusia diberikan Firman Allah untuk hidup olehNya.
Satu kata disalahtafsirkan oleh seorang yang disebut Setan di dalam oknum seekor
binatang yang disebut ular . . . Setan di dalam oknum ini dapat berbicara dengan Hawa,
dan menafsirkan Firman dengan salah kepadanya, dan binasa, paham. Itu harus setiap
kata.

22 (39) Di pertengahan Alkitab Yesus datang dan berkata, “Manusia tidak hidup dari
roti saja, tetapi dari setiap kata,” ketika Dia dicobai oleh Setan. Nah, Allah memberitahu
kita di sini di hari-hari terakhir bahwa ilah dunia ini akan bangkit di hari-hari terakhir,
dan barangsiapa menambahkan satu kata daripadaNya atau mengurangi  satu kata
daripadaNya, maka bagiannya akan diambil dari Kitab Kehidupan. Allah bermurah hati
kepada kita.  Dan janganlah kita berjalan seperti  orang yang kaku, membusungkan
dada,  mengangkat  kepala,  tahu  semuanya,  sebab  kita  dulu  juga  ada  di  dalam
ketidaktaatan. Marilah kita dengan kasih karunia, dan rahmat, dan dengan perasaan di
dalam hati  kita  kepada Allah,  dengan rendah hati  datang menghadap takhta kasih
karunia.

Aneh. Sekarang, sesudah sekitar seribu sembilan ratus tahun Injil diberitakan, dan
sekarang ia, yaitu sistim dunia ini, lebih jahat dibandingkan di masa-masa ketika Dia
dulu ada di sini. Sistim dunia menjadi lebih jahat. Dunia sedang menuju kepada sebuah
klimaks yang besar. Anda tahu itu. Tuhan sedang menggenapi FirmanNya di setiap sisi.

23 (41) Kemarin berdiri . . . Saya harap sobat kecil itu tidak . . . Dia tidak akan. Saya
datang dengan isteri saya, dan Nyonya Wood, Saudara Roy Roberson di suatu tempat di
sini, Saudara Wood, kami berhenti di sini di Pusat Perbelanjaan Youngstown kecil ini
untuk  mengambil  paket  milik  Saudari  Wood.  Dan  sementara  kami  berdiri  di  sana,
seorang pemuda datang dan memperkenalkan dirinya, seorang yang asing bagi saya.
Pemuda yang lain datang dan berkata mereka berasal dari entah Alabama atau . . .
Saya  yakin  Georgia,  karena  saya  bertanya  kepada  mereka  apakah  mereka  kenal
Saudara kita Welch Evans. Dan kami berbincang-bincang selama beberapa menit. Dan
ketika saya hendak pergi, pemuda ini memandang saya. Sebagaimana pemuda yang
lain dan anak laki-lakinya pergi, pemuda yang ini memandang saya; dia berkata, “Satu
hal saja yang mau saya katakan.”

Saya berkata, “Apakah anda orang percaya, apakah anda seorang Kristen?”

Katanya, “Bukan, tuan.” Dia berkata . . .

24 (42)  Mungkin  saya  tidak  mengutip  perkataannya  dengan  tepat  di  sini,  tetapi
mungkin  dia  sudah  sedikit  ragu.  Saya  tanyakan  kepadanya  tentang  hal-hal—
penampakkan Malaikat Tuhan. Dan dia katakan dia sudah mendengar tentang itu, tetapi
dia tidak pernah ke gereja sebelumnya . . . gereja ini. Saya berkata, “Apakah anda
percaya itu?”

Katanya,  “Ya,  tuan!”  Dia  berkata,  “Saya  sudah  memperhatikan  sesuatu.”
Dikatakan, “Orang-orang sudah memberitahu saya tentang prediksi-prediksi ini dan
yang  lainnya,  dan  saya  mendengar  di  sebuah  kaset  di  mana  anda  sudah
memprediksikan bagaimana California akan menjadi retak seperti itu.” Dan dikatakan,
“Ketika saya melihat hal itu di surat kabar, maka saya percaya.” Dia berkata, “Saya
datang hari ini atau besok (itu adalah hari ini) untuk pertama kalinya.”

Saya katakan, “Tuhan memberkatimu, nak,” dan mulai menjabat tangannya.

Dia  berkata,  “Tetapi  saya ingin  mengatakan sesuatu  kepada anda,  tuan.”  Dia
berkata, “Saya benar-benar sudah terhilang.” Dia berkata, “Saya seperti koin di dalam
gundukan pasir: hilang!”

Saya berkata, “Tetapi anda tidak perlu tetap seperti itu; ada Seseorang yang hadir
saat ini yang dapat menemukan anda di saat anda siap untuk ditemukan.”

Dia berkata, “Saya siap.”

Saya berkata, “Maukah anda menundukkan kepala anda?”

Dia berkata, “Saya tidak malu.” Bukan hanya itu, tetapi dia berlutut di sana di
tempat parkir itu di hadapan semua orang. Orang-orang yang ada di jalan menonton
dia, di situ kami berdoa dengannya sampai dia memberikan hatinya kepada Allah. Dia
datang sebagai orang berdosa, kembali sebagai seorang anak Allah. Dia berjalan dari
sisi mobil itu dengan mati dan kembali dengan hidup.
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Saya berkata, “Kolam akan dibuka besok.”
Ada sebuah sumber air yang dipenuhi dengan darah,
Mengalir dari pembuluh-pembuluh darah Imanuel;
Di mana orang-orang yang berdosa ditenggelamkan,
Membuang semua noda kesalahan mereka;

Saya katakan, “Bangkit dan berilah dirimu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus,
panggil nama Tuhan. Allah akan memenuhi anda dengan Roh Kudus, dan memberikan
kepada anda hal-hal  yang besar ini,  dan menjadikan anda demikian sehingga anda
dapat melihatnya.”

25 (45) Apakah itu? Dunia sedang menuju sebuah klimaks. Kenapa? Roh pelanggaran
hukum, kemerosotan moral, keagamaan yang ilmiah, telah menuntunnya ke sangkar
setiap burung yang dibenci dan burung yang najis, seperti yang dikatakan Alkitab. Mari
membacanya, Wahyu 18. Sebentar lagi kita dapatkan poin ini dimulai, kita buka Wahyu
18:1-5. Saya rasa saya sudah menandainya dengan benar.

Dan  sesudah  hal-hal  ini  aku  melihat  seorang  malaikat  lain  turun  dari
sorga.  Ia  mempunyai  kekuasaan  besar  dan  bumi  menjadi  terang  oleh
kemuliaannya.

Dan ia  berseru  dengan suara  yang kuat,  .  .  .  (Nah kalian  yang sudah
memperoleh mimpi-mimpi itu)  .  .  .  katanya: “Sudah rubuh, sudah rubuh
Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat
dan tempat bersembunyi semua roh najis . . . sarang bagi segala burung
yang najis dan yang dibenci,

Karena  semua  bangsa  telah  minum dari  anggur  hawa  nafsu  (Gereja!)
cabulnya,  dan  raja-raja  di  bumi  telah  berbuat  cabul  dengan  dia,  dan
pedagang-pedagang  di  bumi  telah  menjadi  kaya  oleh  kelimpahan  hawa
nafsunya.“

Lalu aku mendengar suara lain dari  sorga berkata: Pergilah kamu, hai
umat-Ku,  pergilah dari  padanya supaya kamu jangan mengambil  bagian
dalam dosa-dosanya, . . . supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-
malapetakanya.

Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah .
. . telah mengingat segala kejahatannya.

26 (46)  Sungguh  sebuah  peringatan!  Hal  itu  melemparkan  gereja  dengan  tepat
kembali ke Wahyu 3:14, ke zaman Laodikia, melanggar hukum, nyata relijiusnya, tetapi
melanggar  hukum.  “Engkau,  karena  engkau  berkata  bahwa  kami  kaya,  tidak
membutuhkan apa-apa, tidak tahu bahwa kamu telanjang, melarat, buta, dan tidak
mengetahuinya!” Sangat pas dengan Nas Kitab Suci untuk zaman ini, bukan Nas Kitab
Suci untuk zamannya Daniel, bukan untuk nas-nas di dalam nama—di zamannya Nuh,
tetapi di akhir zaman yang jahat ini.

Perhatikan di sini. Engkau telanjang! Biarlah hal itu benar-benar meresap. Saya
tahu saya mungkin mendapatkan banyak ketidaksetujuan tentang pemikiran ini, tetapi
itu sampai pada sebuah tempat di mana seorang Kristen hampir tidak dapat keluar dari
rumahnya tanpa diperhadapkan dengan zaman yang jahat ini melalui para wanita yang
kurang bahan untuk pakaiannya.

27 (48)  Para  wanita,  saya  mau  mengatakan  hal  ini,  dan  saya  ingin  anda
mendengarkan. Dan kalian para pria dan wanita, mungkin kalian tidak setuju dengan hal
ini,  tetapi  saya merasa dipimpin untuk mengatakannya.  Apakah anda tahu,  wanita
manapun yang tidak mendandani dirinya seperti  itu tidak di dalam pikirannya yang
waras? Anda tahu, siapa dia, apakah dia percaya atau tidak, memikirkannya atau tidak,
dia adalah seorang pelacur? Walaupun wanita itu mungkin berdiri dengan mengangkat
tangannya di hadapan Allah dan bersumpah bahwa dia tidak pernah dijamah oleh pria
lain selain suaminya, dan mungkin sejujurnya benar, namun dia tetap seorang pelacur.
Yesus berkata, “Barangsiapa memandang seorang wanita dan bernafsu terhadap dia
sudah berbuat zinah dengannya.” Dan wanita itu mungkin . . .

Paham,  dia  telanjang,  Alkitab  katakan,  dan  tidak  mengetahuinya.  Roh  yang
mengurapi  dia  untuk melakukan suatu hal  yang jahat  yang seperti  itu,  adalah roh
pelacur. Lahiriahnya, tubuh jasmaninya, dagingnya, dia mungkin bersih. Dia mungkin
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tidak berbuat cabul dengan siapapun dan dapat bersumpah kepada Allah—dan benar—
bahwa  dia  tidak  pernah  .  .  .  Tetapi  rohnya  adalah  roh  pelacur.  Dia  sudah  begitu
dibutakan oleh ilah dunia mode ini; dia mendandani dirinya dengan seksi dan pergi ke
luar sana.

28 (50) Pada waktu yang lalu Saudara Wood dan saya sedang menempatkan perahu
kami di sungai. Saya harus pergi dari rumah itu untuk beberapa menit untuk sampai ke
sungai. Dan ke manapun anda pergi, wanita-wanita dengan ikatan-ikatan kecil ini dari .
. . yang dinamakan “kinis” atau sesuatu yang melilit mereka. Itu adalah sebuah aib.
Seorang  wanita  yang  berpikiran  waras  tidak  akan  mau mengenakan  apapun  yang
seperti itu. Dia dirasuki oleh suatu roh pelacur. Nah, anda bereskan itu dengan Allah,
wanita; suatu hari nanti anda akan tahu bahwa itu benar.

Bagaimana mungkin bisa, seorang wanita, tahu bahwa betapa sucinya tubuh anda
dan mempertontonkannya di  luar  sana kepada iblis-iblis  yang penuh dengan hawa
nafsu, penuh dengan dosa yang ada di jalan-jalan di zaman ini? Jika dulunya adalah
anak-anak Allah tetap anak-anak Allah, suami anda adalah seorang anak Allah, dia akan
membuat  anda  mengenakan  pakaian  anda  atau  meninggalkan  anda.  Jika  seorang
pemuda adalah seorang anak Allah, dia tidak akan pernah menikahi yang seperti itu,
paham.  Anda  berkata,  “Anda  sedang  membuat  .  .  .”  Tidak,  saya  sedang
memberitahukan  yang  benar  kepada  anda,  dan  suatu  hari  kelak  anda  akan
menemuinya. Telanjang, pecabul, tidak mengetahuinya.

“Oh, saya bersumpah bahwa saya tidak pernah melanggar janji  kepada suami
saya.” Suami anda akan menghakimi anda untuk hal tersebut jika anda melakukannya.
Tetapi Allah akan menghakimi anda oleh sebab jenis roh apa yang anda miliki di dalam
diri anda, bukan menghakimi anda dikarenakan tubuh anda, tetapi dikarenakan roh
anda, manusia yang di dalam itu.

29 (53) Manusia yang di luar adalah fisik yang dikendalikan oleh enam indera . . . atau
lima indera, tepatnya. Manusia yang di dalam adalah manusia roh yang dikendalikan
oleh lima indera: Hati nurani, dan kasih, dan seterusnya. Manusia yang di luar: lihat,
kecap,  raba,  cium,  dengar.  Tetapi  yang di  dalam dari  roh  itu  adalah  jiwa,  dan itu
dikendalikan oleh satu hal:  kehendak bebas anda. Anda dapat menerima apa yang
dikatakan setan atau menerima apa yang dikatakan Allah. Dan hal itu akan menentukan
roh apa yang ada di dalam situ. Jika itu adalah Roh yang dari Allah, ia akan memakan
hal-hal yang dari Allah, dan ia tidak akan memakan apapun yang dari dunia. Yesus
berkata, “Jika kamu mengasihi dunia atau hal-hal yang dari dunia, adalah karena kasih
Allah tidak masuk ke bagian yang dalam ini.” Setan sudah memperdaya anda. “Dan
manusia tidak hidup dari roti saja tetapi dari setiap kata yang keluar dari mulut Allah.”

Perhatikan.  Sekarang,  kita  mendapati  bahwa  dia  telanjang,  cabul,  dan  tidak
berpakaian.

30 (54) Dan dunia tampaknya berada di zaman yang paling jahat yang pernah . . .
Tidak pernah di zaman manapun kaum wanita pernah bertingkah-laku seperti itu, tidak
pernah, selain yang sebelum hancurnya dunia purba. Dan Yesus mengarahkan ke situ.
Kita akan dapatkan hal itu sebentar lagi.

Sudahkah Allah kehilangan kendali, atau Dia hanya mengizinkan agen yang lain
untuk  mengendalikan?  Saya  bertanya-tanya.  Jawaban  yang  sesungguhnya  untuk
pertanyaan ini adalah: Menurut pendapat saya, ada dua roh yang bertentangan yang
sedang bekerja di dunia pada saat ini. Nah, tidak bisa ada lebih dari dua, dua kepala.
Dan satu di antaranya adalah Roh Kudus yang sedang bekerja; dan yang satunya adalah
roh setan, dan di  hari-hari  terakhir  ini,  di  dalam penyesatan. Sekarang, saya akan
mendasarkan pemikiran-pemikiran saya tepat di sini bagi sisa teks, sisa dari . . . pesan
kita.

31 (56) Dua roh: salah satunya,  Roh Kudus Allah;  yang satunya,  roh setan yang
sedang bekerja  di  dalam penyesatan.  Orang-orang yang ada di  bumi  sekarang ini
sedang  membuat  pilihan  mereka.  Roh  Kudus  di  sini  sedang  memanggil  seorang
mempelai wanita bagi Kristus. Dia sedang melakukannya dengan membuktikan janji
FirmanNya bagi dia [Mempelai wanita—Ed.] untuk zaman ini, memperlihatkan bahwa itu
adalah  Kristus.  Jika  jari  itu  diharapkan untuk  bergerak  di  zaman ini,  jari  itu  akan
bergerak. Jika kaki itu diharapkan untuk bergerak di zaman ini, kaki itu akan bergerak.
Jika mata itu adalah untuk melihat di zaman ini, mata itu akan melihat, paham. Roh
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Allah, sebagaimana ia bertumbuh sampai ukuran Allah yang sepenuhnya, adalah . . .
Zaman yang sedang kita hidupi sekarang, Roh Kudus ada di sini sedang membuktikan
pesan di zaman ini. Dan Roh Kuduslah yang sedang melakukan hal ini agar orang-orang
yang percaya kepada Allah akan dipanggil keluar dari kekacauan ini. Roh setan yang
najis ada di sini sedang memanggil gerejanya melalui penyesatan, seperti biasa, melalui
penyelewengan terhadap Firman Allah seperti yang dia perbuat pada awal mulanya.
Melihatkah bahwa itu sedang kembali ke masanya benih itu lagi? Dari Eden, di sinilah itu
lagi.

32 (57)  Sekarang,  kembali  melalui  sana—zaman-zaman yang lain,  anda menjadi
anggota dari denominasi-denominasi; anda menjadi anggotanya ini, itu atau yang lain.
Apa yang sudah terjadi  dengan tangkai  denominasi  itu?  Itu  mengering.  Roh terus
meninggalkannya, berjalan terus. Dan itu menuju ke benih.

Anda lihat di kedua pencobaan itu, kembali ke cara yang sama seperti dulu pada
mulanya. Perhatikan, jangan lupakan itu sekarang. Seperti Yohanes . . . I Yohanes 4:5
dan 6—Jika anda mau catat—dia tempatkan itu “roh yang menyesatkan.” Hawa tidak
pernah dengan sengaja berjalan keluar dengan berkata, “Saya tidak percaya kepada
Allah!” Tidak, adalah sebuah penyesatan yang dia percayai.

Setan tidak pernah tampil  dan berkata,  “Oh baiklah,  itu bahkan bukan Firman
Allah!” Dia mengakui bahwa itu adalah Firman Allah, tetapi dia taruh penafsirannya
sendiri ke atasnya, sedangkan dengan jelas Allah sudah memberitahu mereka supaya
tidak melakukan itu. Apa akibatnya? Itu mendatangkan suatu penyesatan yang kuat
kepada  orang-orang  sehingga  percaya  kepada  suatu  dusta  dan  dihukum olehnya.
Sekarang,  jika anda mau membaca hal  itu,  II  Tesalonika 2:11.  Sebagaimana saya
memiliki sekitar . . . beberapa Nas Kitab Suci di sini, dan kita tidak akan mampu untuk
membacakan semuanya itu. Satu sekarang dan nanti, saya akan berikan itu kepada
anda sementara . . .

Terlihat aneh di mana anda mempertanyakan itu atau yang seperti itu, dan kita
boleh mencatatnya dan membacakan demi kebaikan anda.

33 (61)  “Mendatangkan  kesesatan,”  seperti  yang  dikatakan  Alkitab  itu  akan,  II
Tesalonika.  “Nah,  manusia  pendosa  ini  akan  muncul  dan  duduk  di  bait  Allah,
menyatakan dirinya bahwa dia adalah Allah dan menyebabkan orang-orang masuk ke
dalam penyesatan sehingga percaya kepada dusta; dan karena percaya itu maka akan
dihukum.”

Itu adalah hal yang sama yang dia lakukan kepada Hawa: memberi dia . . . Tidak
pernah memberitahu dia bahwa Firman tidak benar,  tetapi  memberikan kepadanya
suatu penyesatan sehingga dia percaya kepada suatu dusta.

Roh penyesatan adalah dari iblis, sekarang iblis-iblis sedang bekerja di dalam diri
anak-anak yang tidak taat. Tidak taat kepada apa? Kepada apa anak-anak di zaman ini
tidak taat? Seperti Hawa pada mulanya, Firman Allah yang benar. Benar. Sekarang, jika
anda  mau  mendapatkan  itu,  mari  buka  ke  situ  (Efesus  2)  sebentar  saja,  karena
kelihatannya bagus di mana saya berhenti sebentar jika anda tidak terlalu tergesa-gesa
dan membaca sebagian dari ini. Efesus 2:1 sampai 2:

Dan  kamu  sudah  dihidupkan,  kamu  yang  dahulu  sudah  mati  dalam
pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu.

Kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena
kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang
bekerja di antara anak-anak yang tidak taat.

34 (63) “Anak-anak yang tidak taat.” Dan jika antikristus pada mulanya di sana adalah
ketidaktaatan yang masih kecil, bagaimana jadinya ketika nanti itu berakhir kepada
oknum antikristus itu sendiri? Betapa menyesatkan itu nantinya. Betapa lebih hebatnya
penyesatan yang bisa diberikan oleh seorang yang dewasa kepada dunia ketimbang oleh
seorang anak kecil? Dan dikatakan, “Roh penyesatan itu sekarang sedang bekerja di
antara anak-anak yang tidak taat,” tidak taat kepada Firman.

Perhatikan. Sekarang, saya ingin berhenti di sini sebentar: anak-anak yang tidak
taat, seorang anak kecil. Apakah anda tahu, anda, permulaan anda . . .? Saya dapat
membuktikan melalui Firman Allah bahwa anda, siapapun orangnya yang ada di sini,
dulunya hidup di dalam diri nenek moyang anda. Dan nenek moyang anda . . . Dulunya
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anda diturunkan ke kakek anda, kemudian ke ayah anda, dan kemudian ke anda. Anda
tahu itu? Alkitab katakan—saya yakin itu Ibrani 7—Melkisedek itu . . . Ketika Abraham
kembali  dari  mengalahkan raja-raja  itu,  Abraham membayar  persepuluhan kepada
Melkisedek dari semua barang rampasan itu. Dan sekarang Paulus katakan di sini bahwa
Lewi, yang menerima persepuluhan, dulu masih . . . Dia sudah membayar persepuluhan,
sebab dia masih berada di dalam tubuh Abraham ketika dia menemui Melkisedek. Jadi
apapun yang dulu diperbuat Abraham . . . Maka kita mendapati bahwa Lewi sudah ada
di  dalam  Abraham  pada  waktu  itu  yang  adalah  ayah  dari  kakeknya.  Abraham
memperanakkan Ishak; Ishak memperanakkan Yakub; Yakub memperanakkan kepala-
kepala suku: Lewi . . . Nah, maka anda melihat di sini masuk ke dalam gambar yang
sempurna, predestinasi/penentuan.

35 (65) Sekarang, di  dalam Pesan-pesan ini  saya ingin menekankan hal-hal  yang
sudah saya beritahukan kepada anda di dalam pesan terang di waktu senja ini di mana
Allah sudah katakan akan datang ke bumi.

Dan  perhatikan,  manusia  .  .  .  Binatang  yang  akan  datang  ke  bumi  itu  akan
menyesatkan semua nama-nama yang tidak tercantum di dalam Kitab Kehidupan Anak
Domba, yang telah disembelih sebelum dasar dunia.

Dalam pikiran Allah sendiri . . . Allah, Roh yang besar itu, pada mulanya sebelum
ada sebuah permulaan, Dia adalah Allah. Dan apakah anda tahu anda sudah ada di
dalam Dia pada waktu itu? Jika anda seorang Kristen sekarang, anda dulunya sudah ada
di dalam Dia pada waktu itu. Dan kemudian jika itu demikian, seluruh KeAllahan secara
tubuh jasmani membentuk di dalam pribadi Yesus Kristus. Dan kemudian ketika Yesus
mati di kayu salib, saya sudah mati bersama Dia, sebab saya ada di dalam Dia pada
waktu itu; sebab Dia adalah Kepenuhan Firman yang dimanifestasikan, tahu bahwa kita
akan dimanifestasikan nantinya. Dan kita sudah ada di Kalvari dengan Dia. Kita masuk
ke  dalam  kubur  dengan  Dia,  dan  kita  dibangkitkan  dengan  Dia  di  dalam
kebangkitanNya, dan sekarang kita sudah naik oleh RohNya ke takhta kasih karunia,
duduk bersama-sama di tempat-tempat di surga di dalam Kristus Yesus, selalu.

36 (68) Sebab sebagaimana bakal benih dari kehidupan yang alamiah itu diturunkan,
dikecambahkan dari ayah ke ayah, ke ayah, ke ayah, demikianlah kehidupan Kristus
yang dikecambahkan. Itulah alasannya Allah memakai Roh Elia sebanyak lima kali pada
waktu yang berbeda. Apakah itu? Itu adalah sebuah turunan.

Sama  seperti  kehidupan  dan  sifat  alamiah  anda  diturunkan  dari  peranakkan
alamiah dari ayah anda, demikianlah Roh Allah yang sudah ditentukan sebelum dasar
dunia. Dan ketika seluruh Firman Allah yang sepenuhnya diakhiri di dalam sebuah tubuh
manusia yang disebut Yesus Kristus, di situ Allah membuat saya membayar dosa-dosa
saya  di  dalam Dia.  Kemudian  Dia  membangkitkan  saya  .  .  .  membangkitkan  saya
dengan Dia di dalam kebangkitan. Dan sekarang kita duduk dengan Dia dengan kuasa
dan  otoritas  atas  setiap  iblis.  Oh,  seandainya  anda  bisa  percaya  apa  yang  sudah
diberikan Allah! Tetapi jika anda tidak duduk di sana, anda tidak memilikinya, dan jika
anda didudukkan di situ, dan tidak percaya dan takut untuk bergerak, anda tidak akan
pernah memakainya.  Tetapi  jika anda didudukkan di  situ,  anda akan memakainya,
sebab anda sudah ditetapkan untuk melakukan apa yang harus anda lakukan.

Firaun, di  sisi  yang lain,  dibangkitkan untuk tujuan ini,  Alkitab katakan, untuk
menjadi Firaun. Yudas Iskariot dibangkitkan untuk menjadi anak kebinasaan. Sekarang,
perhatikan kebenaran-kebenaran yang besar ini yang sedang kita hampiri.

37 (71) Sekarang kita melihat bahwa gereja telah menolak untuk menerima Firman
Allah supaya memerintah atas mereka dan sebagai gantinya mereka menerima Barabas.
Nah, jika anda mau Nas Kitab Suci tentang itu, itu Matius 27:15 sampai 23. Apa yang
sudah diperbuat ini? Apa posisinya sehingga berbuat begitu? Sekarang, renungkan itu.
Ketika gereja dunia berada di dalam terang kebenarannya yang diorganisasikan, orang-
orang kudus—seperti yang mereka sangka dan memang betul dalam pandangan orang-
orang—mereka menyalibkan Yesus dan berkata, “Kami tidak mau orang ini memerintah
atas kami.” Dan Yesus adalah kepenuhan Firman Allah; I Yohanes 1 menyatakannya.
Dan mereka berkata, “Kami tidak akan mau Firman Allah ini memerintah atas kami.”
Meskipun Dia adalah Firman, tetapi mata mereka sudah dibutakan kepada siapakah Dia.
Sebab Dia adalah jawaban langsung bagi setiap nubuatan yang akan tergenapi di dalam
diriNya.  Nah,  kita  semua percaya  itu,  karena  kita  memandang ke  belakang  untuk
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melihat apa yang sudah terjadi. Tetapi jika dunia yang sekarang ini, zaman yang jahat
yang sekarang ini, kembali berada ke zaman yang waktu itu, mereka akan melakukan
hal yang sama sebagaimana yang sedang mereka lakukan di  zaman ini,  karena itu
adalah tetap Firman yang sama bagi zaman ini yang sedang dimanifestasikan. Mereka
akan melakukannya. Mereka tidak dapat melakukan apapun yang lain. Mereka adalah
anak-anak yang tidak taat, yang diberikan suatu penyesatan untuk percaya kepada
dusta dan dihukum olehnya.

38 (72)  Perhatikan  ketika  gereja  dunia  tidak  mau menerima Yesus,  Firman yang
dimanifestasikan di zaman itu, karena kenapa? Mereka sudah punya itu yang ditafsirkan
dengan cara yang lain. Tetapi mereka seharusnya tahu bahwa Dia adalah Firman itu,
karena segala sesuatu yang Allah katakan akan Dia lakukan, Dia sudah melakukannya.
Dan Dia berkata kepada mereka, “Selidiki Kitab-kitab Suci untuk zaman ini, dan jika Aku
tidak memenuhi  persyaratan yang sudah diucapkan bagiKu untuk dilakukan,  maka
janganlah percaya kepadaKu.”

Mereka berkata, “Kami percaya kepada Musa.”

Dia berkata,  “Jika kamu percaya kepada Musa,  kamu akan percaya kepadaKu,
sebab Musa berbicara tentang Aku.” Dan tetap saja mereka tidak melihatnya. Allah dari
surga itu juga sedang sekarat di kayu salib dan mengucapkan kata-kata yang sama
yang  dikatakan  nabi-nabi  akan  Dia  ucapkan,  dan  mereka  tetap  tidak  melihatnya,
paham. Mereka bukan dari  jenis Dia. Mereka bukan Firman—bukan Firman—namun
demikian mereka sangat relijius.  Tetapi  mereka bukan Firman, sebab mereka akan
mengenali tempatnya bagi zaman itu.

39 (74)  Perhatikan  betapa  indahnya  Nas-nas  Kitab  Suci  itu  mengaitkan  dirinya
bersama-sama di setiap zaman. Perhatikan sekarang. Dan ketika gereja dunia tidak
menginginkan untuk Firman Allah memerintah atas mereka, mereka menerima seorang
pembunuh: Barabas. Apa yang sudah dilakukan ini? Meninggikan Setan, ilah zaman
yang jahat ini, ke sebuah tempat yang sudah selalu dia inginkan—sekarang dengarkan—
sebab Setan tidak dibicarakan sebagai seorang ilah di zaman yang lain selain di zaman
ini. Dia tidak dibicarakan sebagai ilah di zamannya Nuh. Dia tidak dibicarakan sebagai
ilah di zamannya Musa, ilah di zamannya Elia, tetapi zaman yang jahat ini dia adalah . .
. Oh, jangan lewatkan itu! Dia adalah ilah di zaman yang jahat ini yang disembah oleh
jutaan dan milyaran orang, dan mereka tidak mengetahuinya.

Tetapi biarlah Kitab Suci menyingkapkan dirinya pada pagi ini, dan mari lihat; maka
anda akan tahu. Biarlah Kitab Suci, seperti di dalam pertemuan-pertemuan mengetahui
pikiran dan hati manusia itu ketika Roh Kudus berada di antara FirmanNya dan Dia
memanggil orang ini dan berkata, “Kamu tidak punya urusan tinggal bersama dengan
wanita yang lain ini. Kenapa kamu melakukan itu sepuluh tahun yang lalu ketika kamu
lari  dengan  isteri  pria  lain?”  Apa  yang  sedang  Dia  lakukan?  Menyingkapkan  dia,
menelanjangi Setan yang sudah mengikat pria itu, atau wanita itu yang hidup dengan
suami dari wanita lain, atau dosa-dosa yang sudah mereka perbuat, hal-hal yang sudah
mereka perbuat. Apa yang dilakukannya? Menelanjangi dia.

40 (76) Para dokter menggunakan berbagai alat dan mencoba menemukan apa yang
salah. Mereka tidak dapat melakukannya. Kita tidak bisa memberitahu. Tetapi pada
waktu itu,  Roh Kudus tampil,  dan menyingkapkan siapa dia,  dan menelanjangi  dia,
paham.  Itulah  Firman  Allah.  Itu  adalah  seberkas  terang  yang  bersinar  di  dalam
kegelapan. Dan ketika anda mendengar suara gaduh di dalam ruangan, itu terdengar
misterius.  Sekumpulan  serangga  sedang  bekerja,  dan  anda  tidak  tahu  apa  itu,
nyalakanlah  lampu.  Dengan  cepat,  jangkrik,  kecoak,  mereka  adalah  anak-anak
kegelapan.  Dan  ketika  cahaya  menyorot,  mereka  lari  berhamburan.  “Mereka
meninggalkan kita, karena mereka tidak termasuk pada kita,” Alkitab katakan, paham.
Mereka  tidak  dapat  hidup  di  dalam  terang  dunia,  sebab  Allah  di  surga  sudah
mengirimkan terangNya di hari-hari terakhir ini supaya Ia dapat menerangi jalan bagi
anak-anakNya, agar mereka tidak berjalan di dalam kegelapan dan tersandung, tetapi
mereka akan berjalan di dalam terang Yesus Kristus yang bersinar, sama kemarin, hari
ini, dan selamanya. Amin!

41 (77) Perhatikan, Setan tidak disebut sebagai ilah di zaman yang lain manapun
selain zaman ini. Adalah ambisinya untuk menjadi seperti Allah dari sejak semula. Mari
baca itu. Kita akan pergunakan waktu kita. Mari kembali . . . Coba lihat; saya sudah
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menuliskannya, Yesaya 14. Mari kembali ke sini ke Yesaya 14 sejenak dan melihat apa
yang Allah  katakan ilah  itu  .  .  .  apa  yang dilakukan Setan:  Yesaya 14:12 dan 14.
Perhatikan.

Wah, engkau sudah jatuh dari  langit,  hai Lucifer, putera Fajar! engkau
sudah  dipecahkan  dan  jatuh  ke  bumi,  hai  yang  mengalahkan  bangsa-
bangsa.

Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu: Aku hendak naik ke langit,
aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah: (Anak-
anak Allah, sekarang.) dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh
di sebelah utara.

Adalah ambisi si Setan untuk disembah seperti Allah. Ia mengambil dua pertiga dari
bintang-bintang di  surga,  meninggikan dirinya mengatasi  bintang-bintang itu,  dan
berkhotbah  kepada  mereka,  dan  memperdaya  dua-pertiga  dari  mereka.  Anda
melihatnya? Baiklah. Perhatikan, itu adalah ambisinya. Dan sekarang dia sudah siap
dengan mempelai  wanitanya yang terpelajar yang terpilih dengan seksama melalui
pengetahuannya  sendiri  (paham),  semuanya  dicat  di  dalam gedung-gedung besar
penyesatannya,  dan  denominasi-denominasi  besar,  dan  cat-cat  pengetahuan,  dan
teologia, dan pintar, dan intelektual, dan terpelajar, untuk menyesatkan seluruh dunia
dan menjadi seorang ilah (itulah yang sudah dia perbuat!), semua berakhir menjadi
oknum antikristus, yang sudah dimahkotai sebagai pengganti Allah melalui mempelai
wanitanya yang ilmiah yang penuh dengan kasih duniawi, semua didandani di dalam
kebesaran intelektual,  pendidikan yang relijius.  Dia [mempelai  wanita—Ed.]  dibuat
relijius seperti dirinya [Setan—Ed.], dan melalui penafsirannya akan Firman Allah seperti
yang dia perbuat kepada Hawa, dan seperti yang sudah diperbuat Kain anaknya itu.

Sekarang, anda berkata, “Anaknya Setan?”

42 (79) Tunjukkan kepada saya satu tempat di dalam Alkitab di mana Kain pernah
disebut anaknya Adam. Alkitab katakan dia adalah anak si  jahat, benih ular. Tidak,
sekarang penutup itu sudah diambil, saudara. Piramida itu sudah dibuka sebagaimana
pewahyuan itu memperlihatkan.

Perhatikan apa yang akan dia lakukan, pikirannya. Dia pikir Allah berdiam di dalam
kecantikan duniawi. Dia sudah melakukan itu di surga. Dosa tidak pernah dimulai di
taman Eden; itu dimulai di surga ketika Lucifer, putra fajar, meninggikan dirinya di
dalam  kecantikan  dan  menginginkan  sebuah  kerajaan  yang  lebih  indah  daripada
kerajaan Mikael. Dan dia pikir Allah diam di dalam kecantikan.

Dan  perhatikan  Kain.  Dia  tidak  menginginkan  korban  darah.  Dia  datang  dan
mempersembahkan buah . . . atau, hasil-hasil ladang yang cantik di atas mezbahnya.
Sangat  relijius,  melakukan segala  sesuatu yang .  .  .  persis  seperti  yang dilakukan
Habel—mempersembahkan  sebuah  korban,  tersungkur  di  hadapan  Allah  di  dalam
penyembahan, taat dalam segala hal—tetapi tanpa pewahyuan Firman. Dan Firman
adalah dari mulanya rencana Allah. Tetapi Allah yang disingkapkan oleh pewahyuan itu
juga di mana Dia telah membuktikan dan menyela bahwa itu benar. Bukan keagamaan,
bukan  sebuah  mezbah,  bukan  menjadi  anggota  gereja,  bukan  membuat  sebuah
persembahan korban, bukan dengan sungguh-sungguh, tetapi oleh pewahyuan Firman
Allah. Allah menyatakan kepadanya bahwa ibunya tidak menerima sebutir apel yang
diberikan seekor ular kepadanya, tetapi dia melakukan sebuah hubungan seks dengan
oknum Setan di  dalam bentuk binatang itu, bukan seekor reptil,  tetapi yang paling
pintar, yang paling cerdik dari semua binatang di padang, segambar dengan manusia,
hanya itu di mana benih itu akan bercampur. Nah, sains mencoba menemukan dia. Dan
mereka tidak akan pernah menemukan dia, karena setiap tulang di tubuhnya sudah
dirubah. Tetapi Alkitab menyatakan itu demikian.

43 (82) Sekarang perhatikan apa yang akan dilakukan oknum ini. Oknum ini, dia akan
duduk di bait Allah, yaitu gereja, menyatakan dirinya sebagai Allah. Sekarang, jika anda
ingin membaca itu, itu adalah II Tesalonika 2:3 dan 4 dan Wahyu 13:4, 11 dan 12, di
mana diucapkan oleh kedua nabi itu, baik Yohanes dan Paulus, tentang bagaimana dia
nantinya di akhir zaman. Sekarang . . . Anda baca itu, karena sudah saya tuliskan di
sini, tetapi untuk menghemat waktu.

Hari yang sedang kita hidupi disebut, di dalam Alkitab, harinya manusia, harinya
manusia. Ini bukan harinya Allah. Allah bukanlah allahnya bumi ini; Alkitab katakan Dia
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bukan allahnya bumi ini; Dia adalah Allahnya surga. Tetapi ini bukan harinya Allah; ini
adalah harinya memilih. Entah hidup untuk hari ini dan mati; memilih Allah dan hidup;
dan Allah adalah Firman. Dan Firman adalah Firman yang dimanifestasikan bagi zaman
dan harinya.

44 (84) Perhatikan, “harinya manusia.” Jika anda mau mencatat itu, saya tadi mau
membacanya, tetapi I Korintus 5:1-5 . . . I Korintus 4:1-5, maaf; I Korintus 4:1 sampai
5, adalah Paulus sedang berbicara tentang dihakimi oleh manusia di harinya manusia.

Hari . . . “Untuk apa anda menyebutnya hari manusia?” Anda mau katakan. Ini
adalah harinya di mana pekerjaan-pekerjaan dengan pengetahuan manusia ditinggikan.
Lihatlah bualan dari  orang-orang Komunis  itu.  Seseorang berusaha dan membawa
seseorang ke bulan. Allah sedang berusaha membawa seseorang ke surga, paham.
Tetapi lihatlah bagaimana mereka sedang menghabiskan uang jutaan, dan milyaran,
dan trilyun dolar untuk suatu usaha yang sia-sia. Ketika mereka tiba di sana mereka
tidak akan menemukan apa-apa. Ada apa dengan mereka? Saya tidak peduli tentang
bulan. Saya ingin melewatkan bulan dengan sangat cepat sampai-sampai saya sendiri
pun tidak akan melihatnya, terus saja naik lebih tinggi. Saya ingin melewati galaksi,
bima sakti, terus, terus saja berjalan. Ya!

45 (86) Dan dunia di zaman ini sedang menyerahkan diri mereka kepada pengetahuan
yang datang melalui Setan; dan harinya manusia dimuliakan, bukan oleh Firman Allah,
tetapi oleh pengetahuan yang dia miliki. Sekarang renungkan; biarlah hal itu meresap.
Dan ketika anda akan memutar kaset ini lagi, pada topik yang ini maka berhentilah
sejenak dan renungkan. Pekerjaan-pekerjaannya ditinggikan mengatasi Firman Allah
dan pekerjaan-pekerjaan yang dimanifestasikan. Hikmat Setan yang dia berikan kepada
Hawa di  permulaan  .  .  .  Sekarang  dengarkan,  jangan  lewatkan  ini!  Hikmat  Setan
ditinggikan sampai ke takhta penyembahan di dalam manusia mengatasi Firman Allah
yang sudah dibuktikan bagi zamannya. Gereja-gereja kita sudah membuktikan hal itu
melalui  seminari-seminari  mereka,  pelajaran  dari  sekolah-sekolah,  yang  sudah
mempelajari  melebihi  apa  yang  diketahui  oleh  Firman  Allah  tentang  hal  tersebut,
mereka pikir. Dan di situ, Doktor Anu-anu, dan pengajar Anu-anu, dan profesor Anu-anu
sudah meninggikan pengetahuan mereka sendiri, begitu disebut, dari Setan, kebenaran
yang mengatasi janji Allah yang sudah dibuktikan yang dibuat jelas tepat di hadapan
mereka. Dan manusia jatuh olehnya, paham.

Pencapaian-pencapaian ilmiahnya berusaha untuk membuktikan bahwa Firman
Allah  salah  .  .  .  Renungkan  saja  hal  itu.  Dia  .  .  .  (itu  adalah,  milik  manusia  itu)
teologianya menjelaskan Firman Allah kepada orang-orang dan membuatNya tidak
berdampak lagi sama seperti yang dulu dia lakukan di zaman denominasi ketika Yesus
tampil di bumi. Yesus berkata, “Kamu orang-orang munafik, oleh adat istiadatmu (itu
adalah  penafsiran  mereka)  telah  mengambil  Firman  Allah  dan  membuatNya  tidak
berdampak bagi  orang-orang.”  Dan itu  adalah  hal  yang  sama yang sudah mereka
lakukan di zaman ini. Itu tidak punya dampak.

46 (88) Perhatikan. Mereka, orang-orang, meninggikan dia di atas semua yang disebut
Allah. Bukankah II Tesalonika mengatakan bahwa mereka akan melakukannya? Dan
wewenang  dari  sebuah  gereja  denominasi,  orang-orang  lebih  percaya  kepada
denominasi daripada percaya kepada Allah—dan Allah adalah Firman—mereka akan
percaya kepada kredo denominasi mereka mengatasi Firman, yang meninggikan dia
mengatasi semua yang disebut Allah. Dan hanya ada satu Allah; dan itu adalah Firman.
Semua yang disebut Allah .  .  .  Jadi  dia seperti  Allah,  duduk di  dalam gereja Allah,
membuktikan  bahwa  dia  adalah  allah,  karena  dia  memiliki  orang-orang  yang
menyembah dia. Allah adalah Firman. Dan dia meninggikan dirinya mengatasi semua
yang disebut Allah. Dan hanya ada satu Allah, dan bahwa Allah adalah Firman, paham.
Dan semua yang disebut allah adalah . . . Ilah di zaman ini sudah meninggikan dirinya
mengatasi  kebenaran,  Firman Allah  yang  sudah dibuktikan  (itu  adalah  Yohanes  1,
paham)—mengatasi  semua yang disebut Allah sehingga dia seperti  Allah,  duduk di
dalam bait Allah dengan wewenang (lihat); dan ia dipuji karenanya. Oh, biarkan orang-
orang, Tuhan, melihat penyesatan itu.  Dia dipuji  karenanya dan dengan sungguh-
sungguh dipercayai oleh orang-orang di zaman yang jahat ini. Sekarang, apakah anda
melihat allah dan pelayan-pelayannya di zaman yang jahat ini?

47 (89) Sekarang, mari kita perhatikan itu dimanifestasikan. Dia katakan dia sedang
membuat  sebuah  dunia  yang  lebih  baik  bagi  mereka  untuk  didiami  melalui
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pengetahuannya yang terpisah dari Firman Allah yang tidak pernah gagal. Tetapi dengan
penyatuannya di dalam denominasi-denominasi, dan kredo-kredo, dan intelektual, dan
ilmu pengetahuan, dan seterusnya, dia sedang membuat sebuah dunia yang lebih baik
bagi manusia untuk didiami dan mengabaikan janji Allah bahwa satu-satunya waktu
bagi dunia untuk cocok didiami adalah di Milenium. Anda tahu, menurut pendapat saya,
dia sudah membuat dunia yang lebih baik untuk masuknya dosa daripada untuk didiami.

Perhatikan. Apakah dia sudah melakukannya? Dia sudah mensahkan dosa. Dia
mensahkan  minuman  wisky,  mengisap  rokok.  Dan  di  dalam  gereja-gereja  sudah
mengesahkan bahwa seorang  wanita  bisa  menjadi  anggota  gereja  dengan rambut
pendek. Nah, mungkin anda hentikan sejenak.

48 (91) Dia bisa mengenakan celana-celana pendek, memakai cat-cat rias, dan masih
menjadi anggota kelompok relijiusnya, yang mutlak bertentangan dengan Firman Allah.
Dia katakan itu tidak apa-apa. Melihatkah pengetahuannya? “Apa yang harus dilakukan
dengan seorang wanita?” Sama halnya seperti mengambil buah yang terlarang atau
bukan buah yang terlarang; begitulah itu. Allah katakan jangan melakukannya, tetapi
dia melakukannya.

Dan dia percaya padanya, dan dia mencintainya karena itu. Dia membenci Allah.
Perbuatannya  sendiri  membuktikan  bahwa  dia  membenci.  Dia  katakan  dia
mengasihiNya, tetapi dia mencintai Setan. Dia menyembah ilah mode, ilah dunia, dewi-
dewi Hollywood. Dan dia mencintainya, tetapi dia membenci Firman Allah yang benar,
yang adalah satu-satunya Allah yang benar yang ada. Mensahkannya: “Di gereja-gereja
yang di sana hal itu tidak merugikan. Wanita-wanita kami bisa melakukan ini, itu, atau
yang lain.” Tetapi di hadirat Allah yang hidup dia bahkan tidak diizinkan untuk datang
kecuali kalau dia bertobat.

Lihat, ia adalah ilah dari kecantikan duniawi; dia. Dia [Wanita—Ed.] ingin terlihat
cantik, dan dia [Setan—Ed.] adalah allah kecantikan dari sejak semula. Dia bisa dan
sudah  mencapainya  oleh  pengetahuannya  di  dalam sains  dan  bahan-bahan  untuk
membuat cantik bagi zaman model ini . . . zaman modern ini, tepatnya, yang jahat. Dia
sudah membuat cantik.

49 (94) Perhatikan. Ini patut untuk diperhatikan: Pada mulanya Set dan anak-anaknya
tidak pernah ikut jalannya ilmu pengetahuan. Sekarang, kita akan berbicara tentang
sains sejenak. Jika saya mengatakan hal ini, bukan berdalih soal kebodohan saya, tetapi
sekumpulan orang bodoh, apapun yang menyangkal Firman Allah, paham. Tentu! Ini
patut  diperhatikan.  Perhatikan itu.  Anak-anak Set  tidak  pernah ikut  jalannya ilmu
pengetahuan.  Mereka  adalah  gembala-gembala  yang  sederhana,  para  petani,  dan
seterusnya. Tetapi anak-anaknya Kain mengikuti. Kenapa? Diilhami oleh ayah mereka,
iblis.  Kain,  diilhami  oleh  ayahnya,  iblis,  dan  mereka  ini  diilhami  oleh  benih  yang
diturunkan itu . . .

Perhatikan benih Allah yang diturunkan melalui setiap zaman, dan perhatikan di
mana itu sedang berakhir di zaman ini. Orang-orang Kristen, orang-orang Kristen yang
sejati, tidaklah melulu tentang penelitian ilmiah dan barang. Tidak, sebentar saja kita
akan masuk ke situ. Tetapi Kain bertindak mengikuti sifat bapa mereka, iblis, penuh
dengan pengetahuan duniawi, cantik, dan sains, dan seterusnya. Anak-anak Kain ilmiah;
mereka  berpendidikan.  Mereka  adalah  para  pemain  alat-alat  musik  (seorang  Elvis
Presley modern dan sebagian dari hal ini yang seperti itu dibiarkan terjadi oleh dewan
sekolah  di  jalan  kecil  di  sini  setiap  hari  Sabtu  malam),  para  pendiri  kota-kota,
mempercantik kaum wanita untuk hawa nafsu pribadi, sebagaimana iblis memberikan
cat rias kepada kaum wanita, dan memotong rambut mereka, dan mengenakan celana
pendek kepada mereka dan hal-hal yang seperti itu. Itu adalah untuk nafsu kotornya
sendiri. Itu sangat kasar, tetapi saya tidak tahu cara yang lain untuk mengatakannya.

50 (96) Sekarang, kita tahu bahwa injilnya Setan adalah injil sains dan kemajuan. Dia
khotbahkan itu di Eden, bukan Allah, Setan yang melakukannya, kemajuan sains. Sains
dan kemajuan adalah injilnya Setan. Lihatlah ke mana dia sudah memimpin kita dengan
itu di zaman ini, paham.

Perhatikan, dia khotbahkan itu di Eden kepada siapa? Kepada mempelai wanitanya
Adam, dan dia jatuh karenanya. Dia memperdaya perempua itu untuk mempertanyakan
salah satu Firman Allah. Mari lihat apa yang mungkin sudah dikatakannya. Dia pasti
sudah berkata, “Adalah tidak ilmiah mati di gereja yang kudus ini,” atau, “Kamu akan
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disekolahkan dan dididik supaya tidak percaya dengan hal-hal yang tidak masuk akal
seperti kematian itu. Aku tidak peduli apakah Firman Allah mengatakan itu, itu tidak
masuk akal.”

51 (98) Oh, lihatlah dia di zaman ini. “Allah adalah seorang Allah yang baik. Kamu
berada di gerejaNya yang kudus. Wah, kamu tidak bisa mati!” Tetapi Allah berkata
kamu akan mati; itu sudah menjawabnya! Anda lihat dia di zaman ini? “Oh, jadi anggota
gereja saja. Itu bukanlah apa yang anda kerjakan, atau ini,  itu, atau yang lainnya.
Datang saja ke gereja dan jadilah anggota yang baik. Potong rambutmu, itu sih omong
kosong.  Dan memakai  celana-celana pendek,  dan memakai  cat-cat  rias,  dan pergi
dansa-dansi, dan sesekali minum sedikit bir, tidak akan menyakiti anda sepanjang anda
tidak sesuka hati  di  situ.  Sesungguhnya,  saya ingin  anak-anak supaya kalian mau
melakukannya,  sehingga  mereka  dapat  belajar  apakah  mereka  menyukainya  atau
tidak.” Di situlah dia: ilah zaman ini, zaman yang jahat ini.

“Allah adalah seorang Allah yang baik.”  Saya sudah sering mendengar  hal  itu
sampai saya sakit. Allah juga seorang Allah yang adil. Dia bukanlah seorang kakek tua
yang pikun yang bisa didesak-desak dan cucu-cucuNya tidak berdosa sedikitpun. Dia
adalah seorang Allah yang adil dan kudus. Dia sudah membuktikannya di taman Eden
melalui anak-anakNya yang pertama. Anda seberangi garis dari salah satu perkataanNya
maka anda mati. Hal yang sama diterapkan di zaman ini.
52 (100) Dan perhatikan. Dia sudah khotbahkan jenis injil yang ilmiah, sosial, terdidik,
injil kemajuan kepada Hawa, dan mempelai wanitanya Adam percaya itu. Dan dia sudah
berhasil dalam memenuhi apa yang disebut mempelai wanita Kristus, gereja Adam yang
kedua, dengan argumen-argumen yang sama. Itu benar.

“Oh, itu bukan untuk Allah. Allah terlalu baik untuk melakukan itu. Yah, sepanjang
anda pergi ke gereja. Jika anda percaya . . .” Iblis percaya, bukan pura-pura percaya,
tetapi dia benar-benar percaya. Dia tidak selamat. “Jika kamu percaya . . .”

Dia memberitahu mempelai  wanita yang kedua .  .  .  atau mempelai  wanitanya
Adam yang kedua dengan hal yang sama seperti yang dia beritahukan kepada mempelai
wanitanya Adam yang pertama, seperti, “Nah, kesembuhan Ilahi, tidak ada yang seperti
itu. Kita dapat buktikan hal itu. Tidak pernah ada sebuah kasus yang dibuktikan. Dan
baptisan  di  dalam  nama  Yesus  ini,  nah,  tidakkah  kamu  menyadari  bahwa  akulah
penguasa gereja,” dia katakan. “Kami sudah menetapkan hal itu di Nicea, Roma,” ketika
tiga roh yang najis itu keluar dari naga itu, nabi-nabi palsu, dan seterusnya. “Kami
percaya bahwa ada sebuah trinitas allah.” Oh, astaga. Itu memang benar-benar kafir.
Jangan pernah anda datang ke hadapan Allah dengan hal yang seperti itu, mencoba
untuk berdiri  di  hadapanNya.  “Oh,  tidak ada bedanya jika  kamu dibaptis  di  dalam
sebutan-sebutan Bapa, Anak, Roh Kudus. Apa yang membuat perbedaan?”

53 (103)  Itu  membuat  begitu  banyak  perbedaan,  sampai  Paulus  memerintahkan
sekumpulan orang Baptis supaya mereka harus dibaptis kembali di dalam nama Yesus
Kristus sebelum Roh Kudus datang ke atas mereka, dan juga telah menyebabkan rasul
itu  berteriak  dan  berkata,  “Jika  seorang  malaikat  datang  dari  surga  dan
mengkhotbahkan sesuatu yang lain, terkutuklah dia.” Tentu hal itu membuat perbedaan.
Oh, bukan main!

“Tidak ada yang namanya baptisan Roh Kudus di masa-masa ini. Itu hanya untuk
para rasul. Itu sudah berlalu. Dan juga tidak ada yang namanya nabi-nabi? Itu bahkan
tidak dikenal. Mukjizat-mukjizat? Itu tidak ilmiah. Maleakhi 4? Itu untuk zaman yang
lain. Yohanes 14:12? Oh, Yesus tidak sungguh-sungguh maksudkan hal itu. Lukas 17:
30? Oh, itu hanya sebuah mitos.” Paham? “Itu adalah salah penafsiran. Tidak begitu
pada mulanya.” Omong kosong yang seperti, ketika Allah Yang Maha Kuasa turun ke
tengah-tengah kita dan membuktikannya. Ketika Dia mengatakan bahwa Yesus Kristus
sama kemarin, hari ini, dan selamanya, Dia membuktikan bahwa itu demikian. Saya
tidak peduli siapa yang mengatakan tidak tentang itu; Allah sendiri yang menafsirkan
FirmanNya. Dia katakan Dia akan melakukan hal ini di hari-hari terakhir: “Akan ada
terang di waktu senja.” Dan ada terang bagi pemanifestasian Anak Allah.

54 (105) Matahari yang sama yang terbit di timur adalah matahari yang sama yang
terbenam di barat. Nabi itu berkata, “Akan ada suatu hari yang tidak dapat disebut
siang atau malam.” Itu adalah suatu hari yang suram; awan-awan menutupi wajah sang
surya. Tetapi dikatakan, “Pada waktu senja akan datang terang lagi.” Anak yang sama,
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Dia adalah Alfa dan Omega. Anak yang sama yang terbit di timur sudah diprediksikan
untuk terbit lagi di barat di hari-hari terakhir persis sebelum hari berakhir. Saya tidak
tahu bagaimana mereka menafsirkannya; Allah sendiri yang menafsirkan FirmanNya.
Dia membuktikanNya. Ini adalah waktu senja.

Itu menyedihkan, tetapi dia benar-benar jatuh karena hal itu lagi. Mempelai wanita
Kristus itu jatuh karena hal itu dan menerima pengetahuan intelektual dari seorang
pengkhotbah seminari tertentu sebagai gantinya percaya kepada Firman Allah yang
murni yang dibuktikan.

55 (107) Nah, para pelayan/minister yang ada di negeri di mana pun anda berada,
anda mungkin tidak setuju dengan hal ini; saya tidak sedang melukai anda. Saya hanya
. . . Saya sedang berbicara kepada kelompok saya sendiri. Saya hanya sedang berusaha
untuk . . . Jika anda mau duduk, saya pasti akan senang karena anda mendengarnya.
Dan kemudian anda mendengarkannya. Tetapi saya hanya sedang memberitahu mereka
apa  yang  sudah  mereka  lihat  dan  memperlihatkannya  kepada  mereka,  Allah
membuktikan  bahwa  itu  benar.  Inilah  masanya.  Dia  tidak  butuh  siapapun  untuk
menafsirkanNya. Pengetahuan duniawi anda tidak ada . . . Anda mungkin punya B.A., D.
D.,  A.D.,  atau  entah  apapun  itu;  itu  tidak  artinya  sedikitpun.  Allah  sendiri  yang
menafsirkan FirmanNya. Dia sudah menjanjikannya, dan di sinilah itu.

Tetapi  oleh  pengetahuan  seminari,  khotbah  denominasi,  sudah  menyebabkan
seluruh  dunia  kagum kepada  binatang  yang  mengalami  luka  yang  sangat  itu  dan
disembuhkan dari penyembahan berhala menjadi kepausan. Anda lihat ke mana dia
[menunjuk  wanita—Ed.]  akan  berakhir?  Dia  percaya  itu.  Dia  percaya  kepada
pengetahuan yang diberitahukan kepadanya olehnya [menunjuk pria—Ed.].

56 (109) Begitulah, sekarang perhatikan, itu adalah bahwa kedua mempelai wanita
yang  sudah  ditunangkan  itu  percaya  kepada  pengetahuannya  si  Setan  yang
bertentangan  dengan  Firman  Allah.  Mempelai  wanita  Adam  percaya  kepada
pengetahuan si Setan yang bertentangan dengan Firman Allah, dan mempelai wanita
Kristus sudah percaya kepada pengetahuan Setan di zaman intelektual yang jahat ini
yang bertentangan dengan Firman Allah.  Dan perhatikan, Hawa secara alamiahnya
percaya itu dan mencemplungkan seluruh umat manusia ke dalam kematian. Mempelai
wanita alami itu . . . Adam manusia alami bumi itu, mempelai wanitanya, sebelum dia
mendapatkannya sebagai isterinya, sudah mencemplungkan seluruh umat manusia ke
dalam kematian. Apakah itu ilmiah atau tidak, kita toh mati, karena Allah katakan kita
akan mati.  Apakah anda berada di Eden yang kudus, atau gereja yang kudus, atau
denominasi yang kudus, atau entah apapun itu namanya, anda akan mati pada hari
anda tidak percaya kepada satu kata dari Firman Allah sebagai kebenaran ketika itu
dibuktikan dan diperlihatkan kepada anda. Itulah harinya ketika anda memisahkan diri
anda dari Allah. Bukan seluruh kalimat: satu kata. Barangsiapa menambahkan satu kata
atau menguranginya, itulah harinya anda mati.

57 (110) Perhatikan. Mempelai wanitanya Adam telah menyebabkan kematian alami
kepada rasnya, ras manusia, dan mempelai wanitanya Adam yang kedua, mempelai
wanita  Kristus  yang  ditunangkan,  sudah  mencemplungkan  seluruh  gereja  kepada
sebuah  kematian  denominasi,  dengan  menerima  tanda  binatang  melalui  ilmiah,
intelektual, denominasi-denominasi besar. “Kami Baptis”, “Kami Presbiterian.” “Kami
Pentakosta,” dan sebagainya. “Kami mendapatkan ini, dan kami memiliki harta yang
lebih banyak. Kami diperhatikan oleh pemerintah,  kami ada di  seluruh dunia,”  dan
semua yang seperti itu. “Dan yang terbaik dari . . . Walikota kota ini dan yang lainnya
datang kepada kami.” Bahkan, “Presiden datang untuk mengadakan misa dengan kami,
dan datang ke ini, itu, atau yang lain.” Seluruh dunia sudah dicemplungkan kepada
sebuah kematian denominasi secara rohani, seluruh gereja. Ia sudah mati.

Anda berkata, “Anda sedang mencakup banyak wilayah.”

Yesus  berkata,  “Sama  seperti  pada  zaman  Nuh,  di  mana  delapan  jiwa
diselamatkan, demikian juga pada saat kedatangan Anak manusia. Di zaman Lot di
mana tiga orang yang dikeluarkan dari Sodom, pada hari itu . . .” Nah, sudah ada suatu
kelompok yang sudah keluar, ingat, tetapi sama seperti pada waktu itu ketika Anak
manusia akan dimanifestasikan. Lihat apakah itu .  .  .  Lihatlah di  mana kita sedang
hidup.
58 (112) Sekarang, dia telah menyebabkan seluruh dunia menerima kepemimpinan
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ilmiah dari program pendidikan yang telah diberikan Setan kepadanya di bawah nama
sebuah gereja—sebuah kepemimpinan kependidikan,  program ilmiah.  Saya sedang
menggambarkan ilah dunia kepada anda. Ketika dia,  seperti  Hawa, sudah memiliki
pemenuhan Firman Allah di tangannya . . . Dia sudah bisa mengambil Firman Allah,
tetapi  apa  yang telah  dia  perbuat  terhadap hal  itu?  Sebagai  gantinya  menantikan
baptisan Roh Kudus, malah membiarkan sains membuktikan kepada dirinya bahwa Roh
Kudus hanyalah untuk murid-murid. Sebagai gantinya menjaga supaya kesembuhan
Ilahi tetap berjalan terus, ketika dia sekarang seharusnya membangkitkan orang mati
dan melakukan mukjizat-mukjizat yang besar, dia malah membiarkan Setan berada di
bawah kepemimpinan manusia-manusia relijiusnya dan mengambil Firman Allah dan
mencoba berkata bahwa itu adalah untuk zaman yang lain. Dan dia percaya itu.

59 (113) Ketika Alkitab berkata, “Hal-hal yang Aku kerjakan, akan kamu kerjakan
juga,” Yesus katakan hal itu . . . “Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada
setiap makhluk.” Kita masih makhluk-makhluk ciptaan. “Tanda-tanda ini akan mengikuti
setiap mereka yang percaya.” Dia menyangkali setiap bagian kecil darinya.

Dia menyangkali semua yang supranatural, sebagaimana dia sudah menukarnya
dengan konsep intelektualnya tentang Alkitab, di mana imam-imam, dan bapa kudus,
yang disebut demikian, di mana para uskup, para uskup agung, di mana para pendeta
distrik, para penilik umum, dan seterusnya, sudah menaruh penafsiran mereka sendiri
ke atasnya. Dan Allah sudah membiarkan mereka duduk mati di sana seperti jam dua
belas.  Dan satu-satunya yang tersisa di  hari-hari  terakhir  adalah sekumpulan kecil
orang-orang Pentakosta dengan sekumpulan musik yang sangat hingar-bingar, berlari-
larian  di  atas  lantai,  berbahasa  lidah,  dan  bersorak,  dan  memiliki  suatu  bentuk
kesalehan namun menyangkali Firman. Beritahu mereka supaya dibaptis di dalam nama
Yesus  Kristus,  menertawainya  tepat  di  muka  mereka.  Tetapi  Allah  berjalan  terus
membuatnya tetap sama, membuktikan Firmannya demikian.

60 (115)  Perhatikan,  pohon itu  di  mana Setan sudah membuat  Hawa mengambil
bagian  darinya  adalah  pohon  yang  baik  dan  jahat.  Itu  adalah  pohon  campuran.
Sekarang,  lihatlah  zaman  yang  sedang  kita  hidupi.  Ketika  dia  sedang  memanggil
seorang mempelai  wanita,  dia sudah mendapatkan sebuah gereja yang mengklaim
melakukan yang baik padahal ia jahat sebab menyangkal Firman. Pohon campuran. Oh,
berkata, “Mereka punya kumpulan-kumpulan besar. Mereka menolong ini. Dan Palang
Merah menyokongnya, dan semua sekolah-sekolah, mereka . . .” Lihatlah di sini! Oh,
tetapi hanya menyangkal satu kata; itu saja yang perlu anda lakukan untuk mati, tidak
peduli  seintelektual  apa  itu,  sebagus  apa  itu.  Yesus  berkata,  “Sedikit  ragi
mengkhamirkan seluruh adonan.” Setitik ragi merusakkan adonan. Satu Firman Allah
salah ditempatkan merusakkan seluruh gambar itu. Bagaimana jika lengan saya ada di
mana kaki saya seharusnya ada? Paham? Bagaimana jika telinga saya ada di bawah sini
di mana tangan saya seharusnya berada? Sedikit ragi mengkhamirkan seluruh adonan.

Berkata,  “Bagaimana anda tahu ini  benar?”  Allah membuktikan itu  benar.  Dia
membuktikannya.  Dia  mengatakannya  di  sini  di  dalam  Firman,  kemudian  Dia
membuktikannya.  Begitulah caranya kita  tahu itu  benar  atau tidak.  Hanya dengan
menyangkal satu kata itu saja yang diperlukan untuk mati. Itu memberikan hasil yang
sama di zaman yang jahat ini, kematian rohani, sebagaimana dulunya kematian fisik
kepada seluruh umat manusia.
61 (116)  Perhatikan  bagaimana  Setan  sudah  mendapatkan  zaman  i lmu
pengetahuannya di masanya Nuh dengan bersandar kepada pengertian mereka sendiri.
Alkitab memberitahu kita di Amsal, “Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri.”
Dan, “Biarlah setiap perkataan manusia dusta, dan Perkataan Allah benar.” Tetapi Setan
melalui pengetahuannya yang dari sejak semula yang di taman Eden, sudah membuat
orang-orang bersandar  kepada pengertian mereka sendiri.  Dan anda tahu,  melalui
pekerjaan-pekerjaan  Max  Factor-nya  yang  hebat  yang  dulu  dia  miliki,  dia  sudah
membuat  para  wanita  menjadi  sangat  cantik  sehingga  hal  itu  menyebabkan  anak
manusia . . . anak-anak Allah, tepatnya, jatuh ke dalam dosa dan mengawini mereka.
Wanita-wanita dulu begitu cantik, sangat cantik.

Sekarang anda lihat seorang wanita biasa yang ada di jalan hari ini. Banyak dari
antara anda yang sudah membaca kisah itu; anda tidak pernah mendengarnya, karena
sebelum zaman saya. Pearl O'Brien, berapa banyak yang pernah mendengar tentang
dia? Tentu, dia dianggap sebagai wanita yang paling cantik di dunia. Wah, anak sekolah
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yang pergi ke gedung sekolah di masa ini bisa dua kali lebih cantik dari dia yang dulu.
Kenapa  itu?  Kecantikan  wanita  akan  terjadi  di  hari-hari  terakhir.  Mereka  sudah
memotong rambut mereka. Mereka menempatkan gadis-gadis kecil itu dengan pakaian
mini. Mereka mengenakan celana pendek, dan bikini-bikini, dan entah apapun anda
menyebutnya, kepada mereka. Mereka menaruh cat,  dan pemerah pipi,  dan segala
macam hal, untuk menjadikan mereka sesuatu yang bukan diri mereka. Paham? Tetapi
melalui pengetahuan ilmiah, mereka sudah mampu untuk mencapai hal ini. Apakah anda
tahu bahwa lebih banyak yang dibelanjakan untuk kosmetik-kosmetik bagi para wanita
daripada, di Amerika Serikat, dua atau tiga kali banyaknya, daripada yang dibelanjakan
untuk makanan untuk hidup? Buktikan itu (itu benar), untuk kosmetik-kosmetik.

62 (118)  Perhatikan,  anak-anak  laki-laki  Allah  melihat  anak-anak  perempuan
manusia—bukan anak-anak perempuan Allah; anak-anak perempuan manusia, bahwa
mereka  cantik.  Dan  itu  menyebabkan  anak-anak  laki-laki  Allah  jatuh  ke  dalam
kesesatan ini, dan mengambil wanita-wanita yang seperti itu dan mengawini mereka.
Dan itu menghasilkan sebuah zaman pelacuran, sama seperti di zaman ini, sama seperti
di Sodom, seperti yang sudah diprediksikan akan terjadi di zaman ini, yaitu ketika laki-
laki dan perempuan-perempuan di zaman ini tukar-menukar isteri. Jika mereka tidak
menyukai  isteri  yang  ini,  mereka  pergi  ke  Reno,  Nevada,  dan  menikah  dan
mendapatkan sebuah . . . menceraikan yang itu dan menikah lagi dalam lima belas
menit.  Dan  wanita-wanita  itu  sangat  cantik  sehingga  mereka  hampir  tak  dapat
menahan. Dan apakah itu? Iblis! Lihat, Setan masih di dalam kecantikan. Perhatikan.

Perhatikan. Dosa itu tidak pernah diampuni. Yang cantik itu, zaman sains adalah
zaman yang sangat jahat sehingga Allah membinasakannya dari muka bumi, zaman
sains yang cantik itu. Yesus katakan itu akan terjadi lagi persis sebelum kedatangan
Anak manusia. Benarkah itu? Perhatikan, Yesus berkata, “Sama seperti pada zaman
Nuh,  demikianlah  pada  waktu  kedatangan  Anak  manusia.”  Ketika  mereka  semua
berusaha untuk menikah . . . Sekarang perhatikan. Anak-anak laki-laki Allah menikahi
anak-anak perempuan manusia yang cantik-cantik, dan Allah tidak pernah mengampuni
mereka untuk hal itu.

63 (120)  Sama  halnya  dengan  ajaran  Bileam,  di  mana  dia  menyebabkan  para
perempuan Moab yang cantik-cantik, yang intelektual, dan yang ilmiah itu, dengan mata
mereka yang genit, cat-cat dan bedak mereka, parfum-parfum mereka yang bagus,
untuk  memikat  anak-anak  Allah  menentang  perempuan-perempuan  dari  kalangan
mereka yang bekerja dan memiliki kulit yang kasar pada tangan mereka yang tidak
memakai make-up. Memikat mereka, dan “Mari kita saling menikah, karena kita semua
sama.” Itu adalah sebuah dusta! Itu adalah dusta dan sebuah pencapaian dari  iblis
untuk mendapatkan anak-anak Allah supaya menikahi anak-anak perempuan manusia.
Itu adalah dustanya iblis bagi Bileam, nabi palsu itu, mencoba bernubuat menentang
Musa dengan berusaha menyatukan umat itu bersama-sama, dengan berkata, “Yah, kita
kan percaya kepada Allah yang sama. Kita mempersembahkan korban yang sama. Kita
memiliki persembahan-persembahan yang sama. Kita melakukan segala sesuatunya
hampir sama.” Begitu mirip sehingga sekiranya mungkin akan menyesatkan orang-
orang  pilihan.  Paham?  Menjauhlah  dari  orang-orangnya.  Kalian  tidak  ada  urusan
dengannya.

64 (121)  Perhatikan,  tidaklah  mungkin  Allah  menafsirkan  FirmanNya  kepada
keturunan Kain yang jahat. Allah tidak akan menafsirkan FirmanNya kepada mereka.
Perhatikan . .  .  [Kosong pada kaset] .  .  .  Allah, pengetahuan itu untuk menjadikan
sebuah dunia yang begitu cantik dan ilmiah dan berdosa, Dia harus membinasakannya?
Apakah Allah akan melakukan hal  itu,  membuat  sebuah dunia  yang begitu  cantik?
Lihatlah  ke  mari.  Apakah Allah  akan menjadikan anak-anak perempuanNya begitu
cantik, dan akan mendandani mereka dengan begitu seksinya supaya anak-anak laki-
lakiNya akan berahi kepada mereka dan akan berbuat cabul? Apa? Allah melakukan
suatu hal  yang seperti  itu? Kumpulan Laodikia telanjang yang tidak berpakaian ini,
menyembah ilah dunia ini melalui etika-etika mereka, dan pendidikan, dan kelicikan,
dan kecantikan . . . “Keluarlah darinya!” Alkitab katakan, “Jangan mengambil bagian
dari  dosa-dosanya dan jangan menerima malapetaka-malapetakanya.” Wahyu 18:4
Allah akan menurunkan hujan es dari langit suatu hari nanti masing-masing seberat
seratus pon dan akan membinasakannya dengan melempari dia dengan batu seperti
yang sudah selalu dikatakan FirmanNya yang akan Dia lakukan, hukum-hukumNya.
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Wahyu 16:21 Baiklah, jika Allah melakukan suatu hal yang seperti itu, menyatakan
FirmanNya kepada orang-orang yang seperti itu, Dia akan menggagalkan tujuanNya
sendiri. Allah tidak bodoh; Dia adalah sumber segala hikmat. Jadi anda lihat darimana
datangnya hal itu? Itu datang dari Setan, dan itu masih datang dari Setan. Dan gereja
sudah percaya itu.

65 (122) Sekarang anda lihat, para wanita, saya sedang mengusahakan yang terbaik
untuk memperlihatkan Firman Allah kepada anda. Alkitab katakan, “Jika seorang wanita
memotong rambutnya, dia tidak menghormati kepalanya,” yang adalah suaminya. Dan
suaminya adalah kepala bersama Allah. Jadi dia tidak menghormati Allah dan suaminya.

Sekarang,  hal  ini  memperlihatkan siapa kepalanya sistim gereja dunia ini.  Itu
memperlihatkan siapa kepalanya.  Itulah Setan dalam rupa seorang manusia  super
dengan pengetahuan, sebuah pengetahuan yang super. Dia lebih tahu daripada mereka
yang lain. Tidak peduli apapun yang dikatakan Firman, dia sudah memiliki penafsirannya
sendiri untuk hal itu (Paham?), penafsiran bagi zaman yang jahat ini.

66 (124) Perhatikan rencana-rencananya untuk mendirikan sebuah gereja denominasi
yang super, Dewan Gereja-gereja Sedunia (paham?), sebuah denominasi yang super,
sehingga seluruh dunia akan menyembah dia, binatang itu, di bawah nama kesatuan
KeKristenan.  Maukah anda membaca itu di  Alkitab? Wahyu 13:6 dan 8.  Itu adalah
sebuah menara Babel modern.

Tidakkah anda ingat bagaimana Nimrod itu, si  munafik itu, mendirikan menara
yang  besar  ini  dan  membuat  semua  kota-kota  kecil  yang  lain  membayar  upeti
kepadanya? Babble [Ocehan—Ed.] dan Babel adalah hal yang sama. Hanya merubah
namanya sebagaimana itu muncul. Roma sekarang adalah Babilon. Dan seluruh dunia
dibawa ke Babilon, itu dibawa masuk oleh Dewan Gereja-gereja Sedunia, yang akan
membuat  mereka  masing-masing  tunduk  kepadanya.  Dan  anda  menerima  tanda
binatang itu dengan tidak mengetahui apa yang sedang anda kerjakan [kata-katanya
tidak  jelas—Ed.].  Tetapi  mereka  yang  dipilih  akan  mendengar  Firman  dan  keluar
darinya.

67 (126) Betapa bertentangannya denominasi dengan Firman Allah. Dia tidak pernah
memiliki sebuah denominasi, tidak pernah berurusan di dalamnya, dan tidak pernah
berurusan dengannya. Saya ingin seorang sejarawan memperlihatkan kepada saya di
mana seorang nabi pernah muncul dari gereja. Perlihatkan kepada saya di mana Allah
pernah  memberkati  gereja  sesudah  ia  diorganisasikan.  Ia  masuk  ke  rak  dan  mati
dengan hikmat intelektual yang berasal dari si iblis melalui pemimpin-pemimpin mereka
dan menolak  Firman Allah  sebagaimana ia  bertumbuh menjadi  sosok Kristus  yang
sempurna. Nah, itu adalah di kepala. Sungguh bertentangan . . . Pisahkan dirimu dari
Hawa yang tidak percaya itu, kalian anak-anak terang di waktu senja.

Setan, ilah zaman ini, melalui pengetahuannya membuat orang-orang makan dari
pohon miliknya yang merupakan percampuran yang baik dan yang jahat . . . Perhatikan.
Setan melalui  pengetahuannya menyebabkan orang-orang di  zaman yang jahat  ini
makan dari pohon yang baik dan yang jahat miliknya. Dia katakan bahwa dia sedang
membangun sebuah peradaban Kristen yang lebih besar melalui pengetahuannya yang
baik dan yang jahat, sebuah peradaban Kristen yang lebih besar. Tetapi kawanan kecil
perawan Firman Kristus, mempelai wanita, tidak peduli kepada pengetahuannya. Dia
tetap terbebas darinya.

Sekarang, mari berbicara tentang dia sejenak. Dia menantikan Tuhannya dan bulan
madu MileniumNya (itu benar) bersama Mempelai  Pria Firman sebagaimana dirinya
adalah mempelai wanita Firman.

68 (129)  Pengetahuan  dan  peradaban,  dan  KeKristenan  yang  sejati  tidak  ada
kesamaannya.  Peradaban  dan  KeKristenan  yang  sejati  tidak  memiliki  kesamaan
sedikitpun. Peradaban adalah oleh pengetahuan. Kita semua tahu itu. Dan pengetahuan
adalah berasal dari Eden—membuktikan bahwa itu adalah oleh apa yang dia khotbahkan
di  Eden—dan  pengetahuan  menyebabkan  kematian.  Apakah  itu  benar?  Apa  yang
menyebabkan kematian di taman Eden? Pengetahuan. Baiklah, itu tidak mungkin dari
Allah, jadi itu dari iblis. Whew! Itu adalah sesuatu yang bagus! Pengetahuan, sains,
pendidikan, adalah rintangan terbesar yang pernah didapati Allah. Itu berasal dari iblis.
Saya  tahu  saya  akan  menerima  surat-surat  tentang  hal  itu.  Saya  sedang
menantikannya.
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Lihat kebudayaan apa yang sudah membawa kita masuk, paham. Lihat apa yang
sudah dilakukan. Di mana kita berada? Kita sudah bersandar kepada hal-hal itu melalui
pengertian kita sendiri dengan sains kita. Anda berkata, “Bagaimana dengan Allah; anda
pikir Dia bodoh?” Oh, tidak! Allah akan mendirikan peradabanNya sendiri di bumi ketika
Dia mengambil alihnya. Ini adalah dunianya Setan; sekarang ini dia adalah allah dari
dunia ilmu pengetahuannya. Tetapi Allah akan mendirikan jenis peradabanNya sendiri.
Itu tidak akan menjadi sebuah peradaban yang seperti ini; anda ingat saja itu. Itu tidak
akan seperti  peradaban yang kita miliki  di  zaman ini.  Tidak, tidak! Itu akan sesuai
dengan FirmanNya dan maksudNya. Sebab allah zaman yang jahat ini akan dibinasakan
dan kerajaannya ikut bersama dengannya.

69 (131)  Zaman  modern  yang  mencintai  pengetahuan  ini  tidak  dapat  memiliki
pemimpin yang lebih baik selain yang sudah mereka miliki: Setan, seorang penyeleweng
Firman Allah seperti yang ia awali di taman Eden. Tetapi seorang yang relijius yang
bersandar kepada pengertiannya sendiri—seperti yang telah saya katakan sebelumnya,
(Amsal 3:5), di mana kita jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri—mereka
harus memiliki seorang allah, sebab mereka adalah manusia, namun dia menjadikan
mereka  seperti  yang  mereka  inginkan.  Sebagai  seorang  makhluk  manusia,  selalu
makhluk manusia .  .  .  Ketika datang kemari,  kita bahkan menemukan orang-orang
Indian  yang menyembah berhala-berhala,  dan matahari,  dan sebagainya.  Sebagai
seorang  manusia,  mereka  harus  memiliki  seorang  allah.  Demikian  juga  zaman
intelektual yang hebat ini harus memiliki seorang allah. Jadi itu menjadi . . . ilah dunia
ini telah menjadi pengetahuan, denominasi, sains, memiliki suatu bentuk kesalehan,
tetapi yang menyangkal kuasa daripadanya.
70 (132) Perhatikan, allah mereka menjadikan mereka seperti yang mereka inginkan.
Mereka bernafsu kepada daging. Dan itulah yang dia berikan kepada mereka. “Mereka
ingin memakai bikini-bikini, biarkan mereka memakainya. Jika mereka ingin melakukan
ini atau itu, biarkan mereka melakukannya. Tidak ada ruginya di situ; mereka pergi ke
gereja. Ibu mereka adalah Methodis,  Baptis,  Pentakosta, Presbiterian; biarkan saja
mereka.” Itulah ilah di zaman ini. Pandai, bijak, ilmiah, tidak butuh iman. Tidak perlu
membuktikan apapun. Sudah dibuktikan oleh pengetahuan mereka. “Wah, kita adalah
gereja yang terbesar yang ada di kota ini.” Pengetahuan mereka . . . “Gembala kami
bergelar  D.D.,  Ph.D.”  Nah,  tidak  butuh  iman;  bersandar  kepada  pengetahuan.
Membiarkan mereka hidup semaunya sepanjang mereka datang untuk menyembah dia
melalui denominasi dan kredo mereka. Dan ada sebuah mata hitam yang besar di situ,
tetapi lihatlah itu. Menertawakan Firman Allah, mengucapkan hal-hal yang bertentangan
dengan Firman dan mencoba membuktikan secara ilmiah melalui pengetahuan mereka
bahwa Firman tidak benar. Oh, zaman apa yang sedang kita hidupi ini. Melihatkah ilah
zaman ini?

71 (133) Perhatikan, tetapi Allah sedang menantikan sampai kedurjanaan orang-orang
Amori modern ini menjadi penuh. Jangan kuatir; Dia akan memiliki MusaNya yang siap
pada saat itu. Suatu hari nanti akan ada sebuah eksodus menuju tanah yang dijanjikan.
Akan ada seorang Musa yang muncul yang akan memanggil keluar, memulihkan iman
anak-anak kembali kepada bapa-bapa. Akan datang pada salah satu dari hari-hari ini.
Anda berkata, “Yah, lihatlah bagaimana kita sedang bergerak maju.” Tentu, kedurjanaan
orang-orang Amori masih belum penuh. Itu akan penuh pada salah satu dari hari-hari
ini, biarkan mereka membinasakan diri mereka sendiri.

Peradaban, pengetahuan menyelewengkan Firman Allah untuk disesuaikan dengan
selera mereka sendiri. Setiap denominasi melakukan hal yang sama. Pada waktu itu
Setan mengkhotbahkan injil pengetahuannya sendiri di gerejanya sendiri.

72 (135) Hanya ada dua kelompok orang yang diucapkan di Perjanjian Baru, anak-
anak Allah dan anak-anak iblis. Apakah anda tahu itu? Anda mau mencatat Nas Kitab
Suci untuk itu? I Yohanes 3:10, jika anda ingin Nasnya. Saya sedang membacanya di
sini, sudah dituliskan di sini. Baiklah. Baiklah.

Di Efesus 2:2, mereka disebut anak-anak ketidaktaatan, seperti Hawa, tidak taat
kepada Firman Allah. Anak-anak yang taat dan yang tidak taat tidak memiliki kesamaan.
Lantas mana bisa mempelai  wanita  Kristus bersekutu di  dalam sebuah denominasi
sedangkan yang satu tidak taat dan yang satunya taat? Mana bisa yang satu Firman dan
yang satunya firman yang diselewengkan? Mana bisa seorang pelacur dan seorang
wanita yang bersih berjalan bersama-sama dengan bersepakat? Mereka tidak dapat
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melakukannya. Mereka sama sekali tidak memiliki persekutuan. Keluarlah dari antara
itu. Itu dari iblis; itu adalah tanda binatang, sedang menuju ke situ sekarang, semua
denominasi,  saya  tidak  peduli  siapa  itu.  Allah  sedang  mengambil,  bukan  sebuah
denominasi,  suatu  umat  bagi  namaNya.  Sebuah  denominasi  tidak  akan  menerima
kebenaran-kebenaran ini, akan dibutuhkan pribadi individu yang dapat melihat Allah,
dan melihat kepada FirmanNya, dan percaya, dan tidak menjadi anggota organisasi
manapun, tetapi hidup untuk Allah, bukan untuk organisasinya yang berasal dari hikmat
intelektual seorang uskup tertentu atau sesuatu yang telah diajarkan kepada mereka.
Itu benar.

73 (137) Anak-anak ketidaktaatan dan anak-anak yang taat tidak memiliki kesamaan.
Yang  satu  berasal  dari  terang  siang  hari,  yang  satunya  berasal  dari  malam  dan
kegelapan,  zaman yang  jahat,  zaman kegelapan  yang  jahat  ini,  klub-klub  malam,
dansa-dansi, namun anggota gereja. Itu tidak masalah dengan allah mereka. Mereka
tidak merasa dihukum dengan hal itu; tidak ada yang menyakiti mereka. “Wah kan tidak
salah kalau saya memotong rambut saya,” seorang wanita berkata, “Tidak melukai hati
nurani  saya.”  Dia  tidak punya hati  nurani  lagi  sama seperti  ular  yang tidak punya
pinggul. Tentu saja tidak. Dia tidak tahu apakah hati nurani itu. Itu sudah dihanguskan
dengan begitu hebatnya sampai-sampai dia tidak tahu apakah itu. Itu benar.

Berjalan mengitari Firman Allah, berkata, “Wah itu adalah si tua yang kolot. Jangan
pergi ke sana; toh itu hanya sekumpulan suara ribut dan yang seperti itu.” Memang
benar-benar orang-orang yang tidak tahu-menahu soal  Allah.  Itu benar.  Itu benar.
Memiliki  suatu  bentuk  kesalehan  tetapi  yang  menyangkali  kuasa  daripadanya;
menjauhlah daripadanya; sebab mereka ini adalah orang-orang yang pergi dari satu
rumah ke rumah yang lain dan yang menuntun wanita-wanita yang bodoh, II Timotius
3:5-6  “Oh,  sayang,  kamu  seharusnya  melakukan  ini.  Oh,  sayang,  saya  pikir  si
pengkhotbah tuamu yang kolot di sana itu, jika saja kamu . . .” “Oh kamu akan terlihat
imut-imut kalau pakai bikini,” atau entah apapun anda menyebutnya. “Jika anda mau
melakukan semua ini, itu, dan yang lain . . .” “Yah sebatang rokok kecil  tidak akan
melukai siapapun. Saya anggota gereja, dan anda tahu denominasi kami memandang
hal itu dengan seksama sama bagusnya seperti yang lain.” Jangan anda percaya kepada
si pendusta tua yang dicat itu. Dia sedang berdusta kepada anda. Itu benar. Ya, tuan.
74 (139) Itu tidak masalah dengan allah mereka. Oh, dia pikir itu mengagumkan. Dan
mereka benar-benar mengasihi dia karena itu. Astaga, mereka akan berdebat dengan
anda. Mereka akan bangkit berdiri dan mempertengkarkan hal itu dengan anda. Yah
tentu,  Setan bangkit  berdiri  tepat  di  hadapan Yesus Kristus,  Firman, dan mencoba
mengatakan “Ada tertulis.” Dan di situlah Dia, Firman Allah yang dibuktikan itu. Dia
berkata, “Enyahlah daripadaKu, Setan!” Berjalan begitu saja dan melakukan hal yang
sama.

Seperti seorang yang berkata kepada saya pada suatu kali, katanya, “Nah, jika
anda percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah benar dan anda percaya anda telah
mendapatkanNya,”  katanya,  “sekarang,  butakan  mata  saya.”  Itu  adalah  seorang
pengkhotbah yang berkata, “Butakan mata saya.” Dia berkata, “Paulus membutakan
mata seseorang pada suatu kali.”

Saya berkata, “Tuan, mana bisa saya membutakan mata anda sedangkan anda
sudah buta? Mana bisa saya membunuh anda sedangkan anda sudah mati.”

Dia berkata, “Saya, mata saya dua puluh-dua puluh.”

Saya berkata, “Bagian fisik anda, tetapi anda tetap buta.”

“Itu mustahil! Alkitab tidak menafsirkan hal-hal tersebut. Kami berbicara di mana
Alkitab berbicara dan diam di mana itu diam.”

75 (141) Saya berkata, “Baiklah, ketika Elia berada di Dotan (paham), di situ datang
seluruh tentara Syria mengepung, dan si pelayan itu berlari-lari, berkata, 'Oh, bapaku,'
katanya. 'bapaku,' katanya, 'orang-orang Syria telah mengepung kita.' Elia menggosok
matanya,  bangun,  dan  berkata,  'Lebih  banyak  yang menyertai  kita  daripada  yang
bersama mereka.'  Dia  berkata,  'Aku tidak melihat  seorangpun.'  Dikatakan,  'Tuhan
bukakan matanya.' Nah, dia buta, dan dia memandang ke sekeliling kepada nabi tua itu;
dan di atas gunung-gunung penuh dengan malaikat-malaikat, dan kereta-kereta kuda
perang  berapi,  dan  kuda-kuda  berapi.  Dan  dia  berjalan  ke  luar  sana,  dan  Alkitab
katakan dia membutakan mata mereka. Buta terhadap apa? Kepada dia. Dia berjalan
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keluar, berkata, 'Apakah kalian sedang mencari Elia?' Ya, kami sedang mencari dia.'
Dikatakan, 'Ayo, aku akan tunjukkan kepada kalian di mana dia berada.' Elia memimpin
mereka kepada Elia.” Buta! Saya katakan, “Anda tahu apa yang mau saya katakan
kepada  anda?  Tepat  sama seperti  yang  dikatakan  Tuhan  saya  kepada  bapa  anda,
enyahlah daripadaku!” Uh-huh. Uh-huh.

76 (142)  Perhatikan.  Anak-anak  yang  taat  dan  yang  tidak  taat  tidak  memiliki
kesamaan. Yang tidak taat menyembah Allah mereka. “Oh,” mereka berkata, “Kami
percaya Alkitab.”  Ya itu  adalah sebuah pohon yang bercampur,  (paham?);  mereka
menambahkan dunia dan pengetahuan kepadanya, pohonnya Setan, bercampur. Lihat,
dia mengambil  dari  pohonnya Setan, yang baik dan yang jahat.  “Oh, kami percaya
Firman, tentu, tapi tidak semuanya.” Hawa juga percaya Firman, tetapi membiarkan
Setan  mengambil  pohonnya  dan  menyelewengkannya  sedikit.  Begitulah  itu.
“Barangsiapa menambahkan satu kata atau mengurangi satu kata daripadanya.” Dia
masih sama kemarin, hari ini, dan selamanya! Perhatikan. Baiklah.

77 (143) Zaman yang jahat  ini  berasal  dari  kegelapan,  namun demikian anggota
gereja.  Allah  mereka,  mereka  mengasihi  dia  karena  hal  itu,  cara  dia  membiarkan
mereka melakukan. Mereka tidak memiliki penghukuman; tidak ada yang mengganggu
mereka sepanjang mereka anggota gereja. Bileam mengajarkan hal yang sama kepada
gereja. “Mari kita bersatu; kita semua sama.” Itu adalah trik yang terakhir. Allah tidak
pernah mengampuni mereka karena percaya kepada dusta yang seperti itu.

Ingat, dulu itu adalah dosa yang tidak dapat diampuni—tiga kali di dalam Alkitab—
bagi  siapa saja  yang menambahkan satu  kata  dari  penafsiran mereka sendiri  atas
Firman Allah sesudah itu dibuktikan kebenarannya: Di taman Eden (benar?) . . .  Di
taman  Eden  satu  kata  ditambahkan  menyebabkan  kematian;  ketika  Bileam
menambahkan kata itu bahwa kita semua sama. Allah tidak pernah mengampuni Israel
karena hal itu. Mereka masing-masing binasa di padang gurun, kecuali tiga orang yang
dikeluarkan Allah. Yesus berkata, “Mereka semua mati.” Itu adalah dipisahkan secara
kekal. Mereka semua lenyap, tidak pernah diampuni. Itu adalah dosa yang tidak dapat
diampuni, tidak pernah mengampuni mereka. Oh, bukan main, jauhkan itu, anak-anak
Terang di waktu senja!

78 (145) Lihatlah sekarang siapa pemimpin zaman modern ini, relijius, zaman yang
jahat  ini?  Adalah  iblis  yang  mengambil  pohon  yang  baik  dan  yang  jahat  dan
menempatkannya di sana (perhatikan), membawa gereja mempelai wanitanya yang
cantik ke dewan oikumene bagi sebuah pernikahan (itu adalah suatu yang bagus!),
gereja ilmiahnya yang cantik dengan semua gelar-gelar yang dapat diperoleh, Ph.D. dari
Gereja  Kristus,  Ph.D.  dari  Baptis,  Presbiterian,  Pentakosta,  dan semua,  membawa
mereka semua dengan dekorasi pakaian bagus mereka dan gereja-gereja yang besar,
semuanya ke dewan oikumene—“Kita adalah satu.” Itu tidak akan pernah diampuni.
Sebuah denominasi  .  .  .  Dengan memakai  sebuah merek denominasi  adalah tanda
binatang. Kita sudah melewati itu di sini untuk melakukannya. Jauhkan itu, anak-anak,
jauhkan  itu,  paham.  Gereja  besar  yang  indah  kepada  pernikahan  oikumene  .  .  .
memakai tandanya, celana-celana pendek (tentu), pakaian duniawi, seksi, cat, benar-
benar  murid-murid  iblis  untuk  menangkap  anak-anak  Allah—menikahkan  seorang
pemuda yang baik yang sepenuhnya telah dilahirkan kepada seorang bajingan tua yang
seperti itu. Itu benar. Sungguh suatu . . .

79 (146)  Anda  berkata,  “Potong  rambut,  apa  hubungannya?”  Saudara,  mari  kita
berhenti  sejenak di  sini.  Saya baru saja merasakan seseorang merasa tersinggung
dengan hal itu. Mungkin yang di saluran kabel di suatu tempat. Dengarkan. Rambut bagi
seorang wanita adalah sebuah janji Nazir. Rambut bagi Samson adalah sebuah janji
nazir. Dan ketika seorang wanita memotong rambutnya, dia mutlak menyangkali janji
Nazirnya bahwa dia adalah seorang mempelai wanita bagi Kristus, karena di situ, satu
hal itu, dia merusakkan seluruh gambar itu. Benar. Seorang Nazir adalah “seorang yang
diabdikan untuk sebuah tujuan.” Apakah itu benar? Samson diabdikan untuk sebuah
zaman dan untuk sebuah tujuan; oleh karena itu, dia memiliki rambut yang panjang.

Wanita yang adalah seorang anak Allah membiarkan rambutnya tumbuh untuk
memperlihatkan  bahwa  dia  telah  diabdikan  kepada  setiap  Firman  Allah.  Jika  dia
memotongnya—saya tidak peduli sehebat apa dia menari, menyanyi, ada dalam paduan
suara, berbahasa lidah, berjingkrak-jingkrak, memiliki segala macam lembaga-lembaga
bantuan—dia mati. Itu adalah “demikianlah firman Tuhan,” Firman Allah (I Korintus 14).
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Dia sudah menyangkali janji Nazirnya dan menjualnya kepada ilah zaman modern ini.
Dia menjualnya. Nah, malunya anda, wanita . . . atau perempuan.

Benar-benar penangkap anak-anak Allah sama seperti dulu, seperti Yesus katakan,
“Sama seperti di zaman Nuh (wanita-wanita cantik dan anak-anak Allah mulai menikah
di antara mereka) demikianlah ketika Anak manusia kembali.” Dan allah mereka pikir itu
hebat, dan cantik, dan ilmiah.

Pengetahuan, mode-mode Hollywood dipajang di tokonya sendiri (tentu), semua
yang liat dan lengket dan yang lainnya ini, anda tahu.

80 (149)  Dan dia,  gerejanya,  benar-benar  menyukainya!  Oh,  astaga!  “Saya mau
beritahu anda, saya Methodis. Saya Presbiterian. Gembala kami lebih punya perasaan
ketimbang mengucapkan hal yang seperti itu.” Dia tidak memiliki cukup perasaan untuk
mengucapkan hal-hal yang dikatakan Allah kalau begitu.

Dia, gereja, benar-benar menyembahnya; dia menyukainya. Apa yang dia inginkan.
Dia tidak akan bergabung dengan apapun, saudara, atau tidak masuk ke dalam apapun
dia harus bertindak seperti sesuatu yang berbeda dari perbuatan Izebel-Izebel modern
ini,  karena  itulah  sifat  yang  ada  di  dalam  dirinya.  Mana  bisa  anda  ada  sifat  .  .  .
“Siapakah yang dengan kekuatirannya dapat  menambahkan satu  hasta  pada jalan
hidupnya?' Jika anda dilahirkan setinggi lima kaki, anda tidak akan setinggi enam kaki.
Oh, yeah, seperti ”mesin peregangnya“ Booth Clibborn.

81 (151) Maka dengarkan, kaum pria, kalian kumpulan Ricky, jika anda dilahirkan
sebagai seorang pria, maka bertindaklah seperti pria. Poni-poni menggantung di wajah
anda dan yang dikeriting seperti suatu daya tarik seksual. Wah, kalian keturunan ular
yang menyeleweng,  apa yang terjadi  dengan kalian?  Allah  saya akan menghakimi
bangsa ini dengan api suatu hari nanti. Dia akan menenggelamkannya ke dalam lautan.
Waktu penghakimanNya sudah dekat. Seluruh dunia akan lenyap.

Penyelewengan relijius, penyelewengan manusia, bahkan pria-pria tidak tahu apa
jenis kelaminnya, demikian juga para wanita. Berdiri dengan mengenakan sepasang
pakaian kerja pria, atau sepasang celana pendek, pakaian yang . . . setiap gerakannya
dan bentuk tubuhnya, dan menyebut dirinya seorang wanita Kristen. Dia bahkan bukan
seorang wanita,  apalagi  seorang Kristen.  Dia  adalah seorang pelacur  jalanan yang
dipakai oleh Setan, yang diilhami oleh Setan untuk mengirimkan anak-anak Allah ke
neraka untuk menggenapkan Firman yang dikatakan Yesus Kristus akan terjadi. Saya
tidak  bermaksud  untuk  mengatakan  hal  itu,  tetapi  bagaimanapun  juga  Dia
mengatakannya. Melihatkah dari mana roh relijius ini berasal? Pohon campuran itu?

82 (153) Berkata, “Apa yang salah dengan celana-celana panjang itu,” atau entah
apapun mereka menyebutnya, pedal-pusher [celana panjang wanita yang panjangnya
hanya sampai di bawah lutut—Ed.], atau apapun itu? Alkitab katakan bahwa wanita
yang mau memakai pakaian yang diperuntukkan bagi seorang pria, itu adalah kejijikan
dalam pandangan Allah. Itu adalah “demikianlah firman Alkitab.” Dan seorang wanita
yang mau memotong rambutnya tidak menghormati kepalanya. Dan itu bahkan bukan
sebuah . . . Adalah hal yang berdosa bagi seorang wanita untuk berdoa dengan rambut
pendek,  Alkitab  mengatakan  demikian,  berdoa  di  hadapan  umum  dengan  tidak
mengenakan tudung pada kepalanya.

Oh, anda berkata, “Saya memakai sebuah topi.” Anda munafik. Mengajarkan hal-
hal  yang seperti  itu kepada para wanita sedangkan Alkitab mengatakan rambutnya
diberikan kepadanya adalah  sebagai  sebuah penudung,  bukan sebuah topi  buatan
manusia! Itulah yang dikatakan Alkitab. Saya tidak bertanggung jawab; saya hanya
bertanggung jawab untuk memberitahukan kebenaran. Jangan tidak jujur, seperti yang
dikatakan Alkitab, memegang Firman Allah dengan tipu daya untuk merapikan . . . atau
memenuhi permintaan dari sekumpulan Ricky perempuan.

83 (155) Saya punya kata yang jahat di sini; saya menuliskan Elvis sebagai ganti
jahat; itu hampir sama semuanya. Kata Elvis artinya “seekor kucing,” dan kata Ricky
artinya “seekor tikus.” Ketika anda mengatakan “Ricky kecil,” anda artikan “tikus kecil.”
Bagaimana anda memanggil  dia,  begitulah  dirinya.  Anak anda dinamai  seperti  itu,
segera ganti  itu demi Injil.  Jangan beri  nama seorang anak . .  .  Anda tidak pernah
mendengar nama-nama yang seperti itu di dalam Alkitab atau di zaman yang lain. Itu
adalah sebuah nama untuk zaman ini. Pernah ada kucing-kucing dan tikus-tikus yang
menyeleweng, di situlah itu.
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Semua ini—Disc jockey-disc jockey [DJ—Ed.] yang bernilai jutaan dolar dan anak-
anak ini  berjalan-jalan di  sini  .  .  .  Bahkan tidak dapat  pergi  ke sekolah tanpa ada
sesuatu yang menempel di telinga mereka dan sebuah radio transistor kecil di saku
mereka, “boom-de-boom.” Oh, mereka datang ke sana ke rumah, dan kita membuat . .
. Anak-anak itu mencoba mencat rumah saya di sana, kami berkata, “Buang itu dari
sini. Jika kalian tidak dapat bekerja tanpa itu, maka berhentilah bekerja dan pulang.
Membuat saya begitu gugup sehingga saya tidak bisa berdiri di sekitar sini. Kami sudah
menyerahkan tempat ini kepada Allah. Kami tidak menginginkan boogie-woogie omong
kosong akhir zaman ini ada di sekitar sini.” Saya berkata, “Tutup itu atau berhentilah
bekerja dan pulang!”

Perhatikan.  Relijius  memang,  oh  tentu,  pergi  ke  gereja  dan  berdiri  di  tempat
terdepan mendengarkan boogie-woogie.

84 (158) Perhatikan juga. Mempelai wanita Firman Kristus juga sedang bergerak ke
maju, seperti  yang kita lihat di mana antikristus sedang bergerak ke maju. Dimulai
dulunya di sana dan sekarang sedang menuju ke kepala, sebuah dewan oikumene akan
menempatkan itu kepada sebuah kepala gerejawi. Dan gereja kecil yang juga datang,
mempelai wanita Firman Kristus di sepanjang zaman itu, sedang menuju ke kepala,
karena ia akan disatukan kembali kepada pasangannya. Selalu, sama seperti gereja dan
semua yang lain harus menyatu. Gandum, semua yang lain, kembali ke kepalanya yang
darimana ia memulai dulunya, seperti Kain dan Habel. Mempelai wanita Firman sedang
menuju ke pribadi Firman Allah yang dimanifestasikan di zaman yang jahat di mana kita
hidup saat ini. Anda lihat di mana itu sedang bergerak maju?

85 (159) Dan Setan akan segera mengambil mempelai wanitanya yang intelektual dan
meninggikan yang satu ini yang adalah antikristus, hirarki itu, dan mendudukkan dia di
atas sebuah takhta, dan seluruh dunia akan kagum kepadanya.

Dan kemudian Kristus akan datang, dan dua tidak bisa ada pada saat yang sama.
Dan kerajaannya akan diambil. Dia akan dibinasakan.

Dan Kristus,  Firman Allah .  .  .  Di  mana wanita  adalah bagian dari  tubuh pria.
Mereka bukan dua; mereka satu. Dan mempelai wanita, gereja Firman, yaitu orang-
orang yang dipanggil  keluar dari sini dan dari sana bagi namaNya akan menyatu di
dalam tubuh Yesus Kristus.

Dan  kerajaan  antikristus  akan  diambil  dan  dibinasakan,  dan  Kristus  akan
mengambil  takhta  dan duduk di  takhta  Daud bapaNya dan memerintah  atas  bumi
selama seribu tahun, dan kemudian mempersembahkan gereja kepada Allah tanpa cacat
atau noda. Ya.

86 (160) Sekarang perhatikan rambutnya yang panjang, janji Nazir kepada Firman.
Sekarang  saya  ingin  menggambarkan  mempelai  wanita  Kristus.  Kita  sudah
menggambarkan  antikristus  di  mana  dia  berada,  relijius  dan  sebagainya,  sains.
Sekarang, si kecil mempelai wanita Kristus yang rendah hati ini benar-benar percaya
kepada Firman, siapapun dia; itu adalah individu-individu. Saya harap dan percaya
bahwa ada banyak yang sekarang duduk, banyak yang sedang mendengarkan. Saya
berharap bahwa saya sendiri dan kalian masing-masing adalah bagian dari mempelai
wanita itu. Saya harap banyak . . . Itu akan, semua yang sudah ditetapkan untuk itu
akan menjadi itu, karena itu adalah sifat mereka. Mereka . . . Nah, Firman hanya bisa
mengenali  Firman.  Ia  tidak  dapat  mengenali  sebuah  denominasi  atau  sebuah
penyelewengan. Ia tahu yang lebih baik; itu adalah Firman, paham. Ia tidak dapat
mengenali  apapun .  .  .  Sebutir  gandum tidak bisa menjadi  yang lain selain sebutir
gandum. Ia mulai dengan sebutir gandum; itu akan diakhiri dengan sebutir gandum.
Dan lalang tidak pernah bisa menjadi gandum, meskipun diairi oleh urapan yang sama,
paham. Tetapi  ia  bukan gandum, seperti  yang saya katakan pada waktu yang lalu
tentang pohon itu dengan cabang-cabang yang berbeda padanya.

87 (161) Rambutnya yang panjang, janji  Nazir,  memperlihatkan bahwa dia sudah
berjanji kepada Allah. Gaun indahnya yang dari FirmanNya yang dijanjikan bagi zaman
di mana dia hidup di dalamnya melilit padanya, membuktikan bahwa dirinya dengan Dia
adalah Ibrani 13:8: Yesus Kristus, sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Sebagaimana
dia adalah bagian dari Firman Mempelai Pria, setia kepadaNya dalam segala sesuatu . . .

Sekarang lihat. Jika seorang wanita pergi ke sini dan dinikahkan kepada seorang
pria, dan dia pergi keluar dan dan bercinta dengan pria lain dan berhubungan dengan
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dia, dan kembali ke suaminya, dia akan mengusirnya. Benarkah itu? Dia harus setia
kepada suaminya, karena dia sudah berjanji kepadanya. Dan mempelai wanita Kristus
sudah berjanji kepada Kristus, dan Dia adalah Firman; bahkan tidak mengedipkan mata
ke sisi yang lain. Bahkan seorang wanita seharusnya tidak mengedipkan mata kepada
pria lain. Dia seharusnya tidak membuat tanda-tanda, tidak mengadakan emosi sama
sekali kepadanya, karena dia mutlak adalah seorang mempelai wanita bagi seorang
mempelai  pria.  Kita  tidak  menginginkan  sedikitpun  dari  pohon-pohon  anda  yang
bercampur itu, denominasi-denominasi anda. Setialah kepada Kristus, Firman. Dia akan
membuktikan itu benar.

Tidak, tuan. Bahkan tidak membuat emosi apapun untuk bercinta dengan dia, tidak
bergabung  dengan  kalangannya  atau  apapun  yang  lain,  atau  membiarkan  dia
menggandeng anda atau di dalam kepeduliannya, atau berbicara kepada anda dengan
cara ini, cara itu; anda hanya mendengarkan satu suara: “DombaKu mengenal suaraku;
seorang  yang  asing,  tidak  akan  mereka  .  .  .”  Apakah  suaraNya?  Suara  manusia
manapun  adalah  perkataannya,  dan  inilah  itu,  Alkitab.  Tidak  satu  kata  pun  yang
ditambahkan kepadanya atau diambil darinya, tetap tinggal dengan suara itu. Seorang
yang asing tidak akan mereka ikuti, sebuah denominasi.

88 (164) Sebagaimana dia adalah bagian dari Mempelai Pria, setia kepadaNya dalam
segala sesuatunya, menantikan Pernikahan itu, menyatu, bukan di dewan oikumene,
tetapi di angkasa, Perjamuan Kawin Malam. Dia sudah diberikan (ini bagi gereja kami
sendiri) dia sudah diberikan dan disingkapkan kepadaNya ketujuh misteri Alkitab yang
dimeteraikan itu, paham. Dia sudah melihat kebodohan si penyesat itu, begitu mirip
dengan kebenaran sehingga hampir menyesatkan orang-orang pilihan; dia melihatnya.

Dia . . . Melihatkah dua roh yang sedang bertentangan itu bekerja di zaman yang
jahat ini? Dapatkah anda melihatnya? Masing-masing sangat relijius, Kain dan Habel,
lagi-lagi roh-roh menuju ke kepalanya, masih sama seperti dulu mereka memulai: yang
satu menyembah dengan kecantikan, dan dengan pengetahuan, dan dengan pendidikan,
dan dengan sains, dan dengan etika-etika; dan yang lainnya dengan pewahyuan iman
Firman Allah. Keduanya sedang berdiri tepat di sini di dalam gedung ini pada pagi ini.
Itu benar.

89 (166) Pewahyuan atau iman kepada FirmanNya tidak membuat  pengklaiman-
pengklaiman akan pengetahuan. Kristen sejati yang sesungguhnya . . . Mereka berkata,
“Sudahkah anda memiliki sebuah . . . sudahkah anda memiliki sebuah gelar doktor?”
Tidak membuat pengklaiman-pengklaiman. “Saya—saya percaya FirmanNya,” paham.
Tidak membuat pengklaiman-pengklaiman apapun; tidak mengklaim berpendidikan;
bukan menjadi  anggota denominasi  manapun, partai  manapun, sekte manapun. Ia
miliknya Kristus. Ia adalah isteriNya, bukan isterinya sebuah gereja; dia adalah seorang
pelacur. Alkitab katakan dia adalah seorang pelacur dan ibu dari  para pelacur, dan
mereka semua berkumpul bersama-sama untuk menjadikan pelacur yang sama. Dan
wanita yang seperti itu adalah seorang wanita yang tidak setia kepada suaminya, dan
mengklaim Kristus  sebagai  suaminya namun menjadi  anggota  sebuah denominasi.
Sungguh omong kosong. Anda miliknya Kristus.

90 (167) Tetapi dengan ketaatan si wanita kecil  yang beriman ini yang hidup oleh
iman, mempelai wanita, oknum yang di sini ini, di sana, di sini, di suatu tempat yang
lain, suatu gereja yang lain, suatu denominasi  yang lain, apapun itu, dan sebagian
percaya kepada Firman Allah, taat, menanti di dalam kasih bagi janji itu ditegaskan
untuk zaman itu. Dia sedang menantikan itu. Dia adalah bagian dari Firman itu, dan dia
sedang menantikan  hidupnya  untuk  memanifestasikan  Firman tersebut.  Saudara-
saudara, tidak dapatkah anda melihat itu? Saya berharap hal itu tidak melampaui anda.
Tubuh itu sedang menantikan bagi (yang adalah Firman) menantikan bagi kehidupan
itu, yang adalah Roh, untuk menegaskan atau membuat itu hidup. Itulah yang sedang
dia nantikan. Tidak ada kehidupan yang lain yang akan bekerja di dalam dirinya. Dia
tidak bisa hidup dengan cara yang lain, walaupun dia merasakannya di sana, dan dia
tahu itu  akan terjadi;  kemudian  di  sinilah  itu  terjadi,  kemudian  dia  bangun.  Allah
berkata, “Jadilah,” dan dia muncul sama seperti dia yang dulu muncul pertama kalinya.
91 (168)  “Anak-anak  ketidaktaatan”  artinya  taat  .  .  .  Ketidaktaatan  artinya
“pemberontak.”  Saya  menceknya  di  kamus  untuk  memastikan.  Pemberontak,
memberontak  terhadap  apa?  Firman  Allah  yang  disingkapkan.  Seperti  Kain
menyingkapkan . . . memberontak menentang pewahyuan Habel yang disingkapkan,
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yang dibuktikan dari Allah bahwa itu benar. Dan Kain memberontak menentangnya dan
membunuh saudaranya. Orang-orang Farisi, dengan pengetahuan denominasi mereka
tentang apakah Firman Allah itu dulunya, orang-orang yang terpilih,  memberontak
menentang Firman Allah yang dibuktikan yang dimanifestasikan bagi zaman itu, Yesus
Kristus,  dan  membunuh  Dia.  Itu  benar?  Itulah  anak-anak  ketidaktaatan:  seorang
pemberontak terhadap Firman Allah. Sekarang, melihatkah di mana mereka berada?
“Oh, zaman-zaman mukjizat sudah berlalu.” “Yesus Kristus tidak sama . . .” “Tidak ada
yang  namanya  baptisan  Roh  Kudus  itu.  Semua  itu  omong  kosong!”  Paham?
Pemberontak. Mereka tidak perlu mengatakan dua hal, mereka hanya perlu mengatakan
satu saja. Itu saja; itulah tepatnya pemberontakan tepat. Mereka tidak dapat berkata,
“Anda tidak memiliki mata; anda tidak memiliki telinga.” Anda harus mengambil seluruh
tubuh, seluruh Firman. Paham?

Roh Kudus memanggil supaya keluarlah darinya, “Janganlah mengambil bagian dari
dokma denominasinya,” sebagaimana dia tertawa dan mengejek Firman Allah di zaman
ini.  Sebab  Allah  tidak  membiarkan  diriNya  dipermainkan.  Ingat  saja;  dia  akan
mendapatkannya. Jangan kuatir. Dia akan mendapatkannya. Alkitab katakan di Efesus
4:30,  jika  anda  mau mencatatnya,  Efesus  4:30  berkata,  “Allah  tidak  membiarkan
diriNya dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya.” Mereka
tidak bisa  mengejek,  dan mengolok-olok,  dan mengatakan hal-hal  ini,  dan berlalu
dengan begitu saja. Seperti roti di atas air, itu akan kembali.

92 (169)  Dia  adalah  mempelai  wanita  iblis  yang  dibungkus  di  dalam relijiusnya,
pengetahuan yang mengasihi dosa bagi zaman yang jahat ini untuk menyesatkan anda.
Oh, astaga, seluruh kelompok atau denominasi dari roh-roh yang menyesatkan melalui
pengetahuan ilmiah dan sebuah peradaban modern mengklaim (Kita akan akhiri dalam
beberapa menit.  Saya pasti  akan berhenti,  karena saya tidak dapat menyelesaikan
semuanya,  paham.) mengklaim bahwa dia  sedang membangun sebuah dunia yang
hebat bagi anda untuk ditinggali. Dia mengklaim bahwa di dalam peradabannya dia
sudah  membangun  gereja-gereja  yang  bagus,  perguruan  tinggi-perguruan  tinggi,
sekolah-sekolah,  rumah  sakit-rumah  sakit,  perpustakaan-perpustakaan,  dan
pertolongan sementara bagi orang-orang tanpa Firman Allah. Dia sudah melakukannya.
Dia sudah membuktikan bahwa dia dapat melakukannya. Dan orang-orang sudah jatuh
karenanya. Ya, tuan. Sekolah-sekolah, denominasi-denominasi, kebudayaan, orang-
orang yang berpakaian yang lebih bagus, orang-orang yang diberi makan dengan lebih
baik . . . Lebih baik saya berada di antrian roti namun benar dengan Allah daripada
makan ayam goreng tiga kali sehari dan harus menjadi anggota seorang pelacur yang
seperti itu.

93 (170) Ingat, waktunya sudah dekat ketika tanda itu akan datang. Anda akan ada di
dalamnya atau di luarnya. Dan itu akan datang seperti seorang pencuri di malam hari.
Itu akan menangkap anda tepat di situ, dan anda di situ. Tidak ada jalannya keluar dari
situ pada waktu itu; anda sudah menerimanya. Keluarlah! Seorang Malaikat turun dari
surga dengan wajah yang bercahaya dan sudah berseru kepada orang-orang sehingga
mengguncangkan bumi,  “Keluarlah dari  Babilon,  sebab dia telah runtuh. Janganlah
mengambil bagian dari malapetaka-malapetakanya, hai umatKu!” Keluarlah darinya.
Keluar! Bukankah baru saja kita baca di dalam Firman beberapa saat yang lalu? Seorang
malaikat adalah “seorang utusan,” paham, turun. Perhatikan. Roh Kudus, “Keluarlah
darinya supaya kamu jangan turut mengambil bagian.”

94 (171) Nah, dia sudah membangun semua hal ini. Dia sudah membangun gereja-
gereja yang besar. Dia sudah membangun perguruan tinggi-perguruan tinggi, sekolah-
sekolah, mengambil orang-orang dan mendidik mereka ke dalam sebuah peradaban
yang mereka sebut lebih baik, dan sudah mendidik mereka dengan sebuah peradaban
modern yang telah membawa mereka masuk ke jurang kematian melalui pengetahuan,
menjauh dari Allah dan FirmanNya. Tidakkah anda melihat seluruh rencana itu? Apakah
anda melihat hal itu, jemaat? Yang sedang mengudara, jika anda melihatnya di jemaat
anda sendiri katakan, “Amin.” Maka mereka yang lain akan tahu di mana anda sedang
berdiri,  paham. Dia sudah melakukannya. Dia . . .  Itu adalah ilah bumi ini, dan dia
sudah  membangun  perguruan  tinggi-perguruan  tinggi.  Dia  sudah  membangun
universitas-universitas. Dia sudah membangun rumah sakit-rumah sakit.  Dia sudah
membangun perpustakaan-perpustakaan. Dia sudah membangun semua hal-hal  ini
untuk pertolongan sementara bagi  orang-orang, cukup untuk menyesatkan mereka
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untuk menjauh dari  Firman tersebut. Dan ke mana dia memimpin mereka? Seluruh
gereja dunia dimasukkan ke dalam kematian, sebab Allah sudah berkata bahwa Dia
akan  membakar  pelacur  itu  dan  anak-anaknya  dengan  api  yang  kekal.  Keluarlah
darinya, orang-orang. Jangan anda tertangkap di situ. Menjauhlah dari hal itu secepat
yang anda bisa. Dengan pengetahuan ilmiahnya, dia sudah mampu melakukan hal ini
(sekarang perhatikan) tanpa Firman Allah.
95 (172)  Allah  tidak  pernah menetapkan kita  untuk pergi  dan memiliki  sekolah-
sekolah. Tidak pernah. Dia tidak pernah menyuruh kita supaya membangun rumah
sakit-rumah  sakit.  Itu  bagus.  Dia  tidak  pernah  menyuruh  kita  untuk  membangun
perpustakaan-perpustakaan. Tidak, tuan. Tidak pernah. Dia berkata, “Beritakanlah Injil.”
Dan Injil  sedang memanifestasikan,  mendemonstrasikan kuasa Roh Kudus.  Paulus
berkata, “Injil datang kepada kita, bukan hanya dengan perkataan saja, tetapi melalui
manifestasi  dan  demonstrasi-demonstrasi  Roh  Kudus.”  Paulus  berkata,  “Aku  tidak
pernah datang kepadamu dengan kata-kata hikmat yang hebat melalui suatu doktor
tertentu, tetapi aku datang kepadamu di dalam kuasa dan demonstrasi Roh Kudus, agar
imanmu jangan bergantung kepada hikmat atau pengetahuan dari orang-orang yang
berasal dari dunia ini, tetapi di dalam kuasa kebangkitan Yesus Kristus; karena Dia
hidup, sama kemarin, hari ini, dan selamanya.” Tuhan tolonglah kami supaya percaya
kepada hal yang sama itu, dan Allah membuktikan hal yang sama itu seperti yang sudah
Dia lakukan.

96 (173) Dia menghalangi anda untuk melihat pewahyuan yang benar dan iman dari
Firman Allah yang sedang dinyatakan dan dibuktikan di zaman ini melalui sekolah-
sekolahnya, perpustakaan-perpustakaan, kesusastraan, rumah sakit-rumah sakit, dan
seterusnya,  paham.  Dia  menghalangi  anda  kepada  hal  itu.  Sekarang  dia  sedang
menafsirkan seperti yang dulu dia perbuat kepada Firaun, mencoba menghalangi anda
untuk melihat arti dari Firman yang dibuktikan di zaman yang sudah dijanjikanNya di
dalam terang di  waktu senja yang dibuktikan dan yang sudah terbukti.  Dia sedang
mencoba  melalui  pengetahuannya,  dan  sekolah-sekolah,  dan  orang-orang  yang
berpendidikan lebih baik, dan etika-etika, dan seterusnya, untuk menghalangi anda
melihat hal itu. Apa saja, sehingga anda tidak akan memandang itu dan melihat bahwa
itu adalah Yesus Kristus. Bagaimana anda tahu itu adalah Yesus Kristus? Dia adalah
Firman, dan Dia adalah Firman di zaman ini. Dan zaman ini berkata bahwa hal ini akan
terjadi di  zaman ini,  dan di  sinilah itu sedang terjadi,  paham. Dia sedang mencoba
sebaik  mungkin  untuk  menghalangi  anda  melihat  hal  itu.  Dia  akan  melekatkan
kepadanya nama kotor apa saja yang bisa dia temukan, paham. Dia akan menyebutnya
“berguling-guling kudus” dan semua yang lain. Dia menyebut Yesus “Beelzebul.” Dan
jika mereka menyebut Tuan dari rumah itu “Beelzebul,” betapa lebihnya lagi mereka
akan menyebut murid-murid? Paham?

97 (174) Lihat, mencoba menghalangi anda untuk melihat arti yang sesungguhnya
dari Firman itu, bukan apa . . . Nah, dia sedang menafsirkanNya, berkata bahwa itu
artinya  ini.  Allah  berkata,  “Aku  berjanji  bahwa  di  hari-hari  terakhir  Aku  akan
mengirimkan  kepadamu  Maleakhi  4.”  Itu  tidak  perlu  ditafsirkan;  Dia  sudah
melakukannya. Dia berkata, “Dan sama seperti  di zaman Lot, dunia akan berada di
dalam suatu kondisi Sodom; dan pada waktu itu Aku akan menyatakan Anak manusia
olehnya dengan tepat.” Kita sudah mendapati segala macam peniruan dan semua yang
lain  tentang  hal  itu,  tetapi  kita  juga  memiliki  yang  riilnya.  Dia  katakan  Dia  akan
melakukannya. Dia katakan antikristus akan bangkit dan sekiranya mungkin hampir
menyesatkan orang-orang pilihan. Tetapi dikatakan, “Biarkan saja mereka. Biarkan saja
mereka berjalan terus. Kebodohan mereka akan menjadi nyata.” Kenapa? Pengujian
Firman membuktikannya, paham. Ketika anda datang kepada Firman itu, “Itu sudah
kembali  seperti  ini,  itu  .  .  .  Oh,  saya tidak percaya dengan benih  ular;  saya tidak
percaya dengan ini, itu, dan yang lain.” Itu tidak pernah disingkapkan kepada anda.
Tidak pernah.

Oh, saudara, lihat saja di mana . . . Kita harus akhiri. Karena ini sudah jam dua
belas.

98 (175) Perhatikan,  mencoba menghalangi  anda untuk melihat  arti  Firman yang
ditafsirkan di  zaman terang di  waktu senja ini.  Itu adalah .  .  .  Apakah artinya itu?
Waktunya eksodus sudah dekat, dan Allah akan datang untuk Dia [Her — menunjuk
kata ganti wanita—Ed.], sepasti dunia ini, paham.
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Saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepada anda, sementara . . . Ini pukul
dua belas sekarang, lewat lima menit, dan kita akan lanjutkan nanti malam. Apakah
anda melihat ilah zaman ini? Anda percaya itu? Lihat bagaimana itu, sebuah gereja,
intelektual, sains? Seluruh dunia menjadi miliknya (paham) denominasi-denominasi.
Anda berkata, “Saya seorang Kristen. Anggota denominasi apa anda?” Yah jika saya
adalah anggota sebuah denominasi, saya tidak yakin kalau saya seorang Kristen. Nah,
itu adalah omong besar, tetapi itu benar.

Saya  baru  saja  selesai  mengatakan  bahwa  pengetahuan,  dan  sains,  dan
KeKristenan sama sekali tidak memiliki persekutuan. Yang satu dari iblis, dan yang satu
dari Allah. Apapun yang menyangkali Firman Allah, menjauhlah darinya, paham. Tidak,
tuan. Alkitab memanggil orang-orang Kristen di hari-hari terakhir ini untuk keluar dari
pelacur itu, pohon yang baik dan yang jahat itu.

99 (177) Tentu, dia punya yang baik. Dapatkah seseorang mengucapkan yang jahat
tentang sebuah rumah sakit?  Tidak,  tuan.  Perpustakaan? Tidak,  tuan.  Pendidikan?
Tidak, tuan. Tetapi, lihat, mereka sedang memberikan hal itu kepada mereka tanpa
Firman. Lihatlah betapa menyesatkannya itu? Memberikan mereka sebuah gereja untuk
hadir, sebuah penyembahan untuk menyembah, seorang Allah duduk di atas sebuah
takhta. Alkitab sudah menubuatkannya.

Sekarang anda menjadi anggota dari salah satu dari tubuh-tubuh itu. Hanya ada
dua dari mereka di bumi sekarang, sudah selalu begitu dan akan selalu begitu sampai
Yesus datang, dan salah satu di antaranya akan dibinasakan. Sekarang anda menjadi
anggota dari salah satu dari tubuh-tubuh itu. Kepada salah satu darinya anda sudah
bergabung; kepada yang satunya anda dilahirkan di dalamnya. Satu di antaranya anda
adalah  bagian  darinya  karena  anda  lahir  di  dalamnya;  anda  pasti  menjadi  bagian
darinya. Dapatkah saya menyangkali bahwa saya memiliki sebuah lengan? Tidak juga
saya bisa menyangkali setiap perkataan Allah. Jika saya adalah bagian dari Allah, saya
bagian dari  William Branham, saya ada di  dalam bagian-bagian,  dan setiap bagian
adalah bagian dari diri saya; dan setiap perkataan Allah harus cocok dengan roh saya,
harus cocok dengan jiwa saya, harus cocok dengan hidup saya. Itu harus cocok dengan
ide-ide saya. Jika ide-ide saya bertentangan dengan hal itu, maka Roh Allah tidak diam
di dalam saya. Itu benar. Saya tidak dapat menyangkali satu Kata dariNya.
100 (179) Anda menjadi anggota dari salah satu dari tubuh-tubuh itu. Pasti, itu sudah
pasti. Apakah itu tubuhnya Allah yang adalah oleh Firman, atau tubuhnya Setan oleh
gereja. Dan seluruh dunia .  .  .  Saya harus menjadi anggota dari  sebuah gereja. Ia
menyembah seorang ilah. Anda harus menyembah entah itu ilah pengetahuan, anda
bersandar kepada apa yang anda dengar melalui pengetahuan, anda bersandar kepada
hal ini, atau itu, atau yang lain, atau anda bersandar kepada Firman Allah oleh iman,
menantikan Dia untuk membuktikannya dan menjadikannya benar.

Gereja Allah yang sejati sedang menantikan
datangnya milenium yang gembira itu,
Ketika Tuhan kita yang mulia itu akan datang
dan membawa pergi mempelai wanitaNya yang sedang menanti.
Oh, hatiku dipenuhi dengan pengangkatan,
sementara aku berusaha keras berdoa dan berjaga-jaga,
Sebab Tuhan kita akan datang ke bumi lagi.
Oh, Tuhan kita akan datang ke bumi lagi.
Setan akan diikat selama seribu tahun;
Kita tidak akan ada penggoda pada waktu itu,
Sesudah Yesus akan kembali ke bumi lagi.

101 (180) Oh, orang-orang Amerika Serikat ini, di mana pesan ini sedang menyebar
sekarang, larilah dengan sekuat tenaga sebisa mungkin dari pengetahuan ini, zaman
ilmiah yang sedang kita hidupi. Larilah kepada Firman Allah! Tidak ada seorangpun yang
bisa . . . mengetahuinya; tidak ada seorangpun yang dapat membuktikannya. Allah
sendiri yang membuktikan. Tidak ada seorangpun yang berhak menafsirkanNya; saya,
tidak ada seorangpun yang berhak. Allah sendiri yang menafsirkan. Dia membuat janji;
Dia katakan Dia akan melakukan hal ini di hari-hari terakhir. Dan di hari-hari terakhir
maka  ilah  zaman  yang  jahat  ini  akan  membutakan  mata  orang-orang  dengan
pengetahuan intelektualnya dan dengan sebuah pohon campuran antara yang baik dan
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yang jahat, masih memberikannya ke orang-orang. Dan di sinilah itu datang, hal itu
sedang bergerak maju, denominasi itu dari sejak Zaman-zaman Kegelapan dan sebelum
Zaman-zaman Kegelapan, semuanya sedang menuju kepada seorang manusia super,
Setan, yang berkata, “Aku akan meninggikan diriku mengatasi anak-anak Allah. Dan
mereka akan mendengarkan aku.” Dan dia seperti Allah akan duduk di bait Allah, dan
anak-anak Allah akan jatuh karena itu.
102 (181) Wah, anak Allah berkata, “Yah isteriku, itu tidak . . . Dia seorang yang baik .
. .” Jalan terus, jalan saja terus. Nah, anda berkata, “Yah, dia katakan, 'anak-anak
Allah.'” Benar, tuan. Pria, siapapun dia, dulunya dijadikan dalam gambar Allah bagi
kemuliaan Allah, dan seorang wanita adalah sebuah produk sampingan bagi pria, bukan
dari Allah. Itu benar. Ketika anak-anak Allah melihat anak-anak perempuan manusia
yang cantik-cantik, mereka mengambil wanita-wanita itu bagi diri mereka. “Dan sama
seperti  di  zaman  Nuh  demikianlah  kelak  pada  waktu  kedatangan  Anak  manusia.”
Sekarang  lihat.  Jika  anda  ingin  tahu  di  tahapan  mana  gereja  itu,  perhatikan  saja
tahapan para wanita, (paham, paham), karena dia adalah gereja. Lihat apa yang sedang
dia lakukan, paham. Dan di zaman kepelacuran yang jahat ini . . .

Lihat. Tidak ada sebuah kota pelacur yang lebih kejam, lebih jahat, lebih rendah di
dunia  daripada  Nazaret,  dan  dari  sana  Allah  memilih  seorang  perawan.  Dapatkah
sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Dan dari zaman yang jahat ini, di mana ilah
zaman ini telah membutakan mata orang-orang dengan dokma-dokma dan denominasi-
denominasi  mereka,  dari  zaman  itu  juga,  Allah  sedang  memilih  suatu  umat  bagi
namaNya.

Meskipun di sini tidak dihiraukan dan dihina,
Suatu hari Tuhan akan membawa
orang-orang pilihanNya masuk ke gerbang itu;
Dan itulah segalanya yang berharga.
Maka kita akan bernyanyi, dan bersorak, dan menari.
Anak Domba akan menghapuskan air mata kita.
Kita akan memiliki satu minggu pulang ke rumah yang senang.
Seribu tahun yang pertama. (Itu benar.)

Suatu umat  yang menakjubkan bagi  namaNya,  dan mereka disebut  mempelai
wanitaNya. (Apakah itu benar?)

Meskipun tidak dihiraukan dan dihina,
Suatu hari Tuhan akan membawa
orang-orang pilihan itu masuk ke gerbang itu;
(di dalam eksodus.)
Dan itulah segalanya yang berharga bagi saya.

103 (183) Saya semakin menjadi seorang laki-laki tua; dan hari-hari saya sudah mulai
memudar; dan penglihatan mata saya mulai pudar; dan kobaran hidup saya yang kecil
itu mulai meredup; saya tidak takut kegelapan, sebab saya ingin mengatakan hal ini
bersama dengan Paulus, “Aku mengenal Dia di dalam kuasa kebangkitanNya.” Tidak
peduli di mana mereka mengubur saya, apakah saya ditenggelamkan ke dalam lautan,
atau membakarnya di dalam sebuah perapian, atau dimakan oleh seekor singa, Dia
akan memanggil nama saya, dan saya akan berbicara. Amin! Mari kita berdoa.

Jika ada di sini atau yang di luar yang ada di saluran-saluran kabel di mana pesan
ini menyebar ke seluruh negeri, di gereja-gereja kecil anda dan kelompok-kelompok dan
aula-aula dan di  manapun anda duduk, jika ada satu, oh, biarlah saya meyakinkan
anda, biarlah saya memohon dengan sangat kepada anda sebagai seorang pelayan Injil,
biarlah saya meminta kepada anda di  dalam nama Yesus Kristus,  menjauhlah dari
murka dari zaman yang jahat ini. Jangan layani ilah zaman yang jahat ini. Oh, saya tahu
anda  berkata,  “Itu  bagus,  mereka  menyenangkan.”  Tepat  sekali,  sebuah  pohon
campuran. Anda tidak dapat mencampurkan pengetahuan dengan Firman Allah. Itu
adalah Firman yang harus dipercayai dengan iman, bukan dengan pengetahuan. Anda
tidak memahaminya; anda terima itu. Anda katakan, “Itu benar,” dan kemudian anda
hidup olehnya. Itu saja yang Dia minta untuk anda lakukan. Jika ada yang hadir di sini
di dalam kelompok kita (kita tidak dapat mengadakan panggilan altar untuk membawa
anda ke sini, karena tidak ada lagi tempat), atau yang sedang mengudara, di saluran-
saluran telepon, jika ada yang di luar sana yang tidak mengenal Dia. Tidak . . .
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104 (185) Oh, para wanita, pagi ini saya sudah memarahi kalian, bukan saya, saya
hanya  mengutip  Firman.  Rambut  pendek,  mengenakan  pakaian-pakaian  mini  itu,
mendandani diri anda sehingga terlihat sangat seksi; tidakkah anda menyadari bahwa
roh itu . . . Anda mungkin bersih, saudari yang terkasih, ketika itu sampai ke tubuh
anda, tetapi  di  dalam jiwa anda tidakkah anda melihat apa yang memegang anda?
Apakah  Allah  akan  membuat  anak-anak  perempuannya  terlihat  seksi  untuk
menyesatkan anak-anakNya sendiri agar berahi kepada mereka untuk membuat mereka
berdua bertanggung jawab atas percabulan? Apakah Dia akan melakukannya, saudari?
Ajukanlah pertanyaan itu kepada diri anda sendiri. Tidak, tidak, sejauh puluhan juta mil;
jangan timpakan itu kepada Allah.

Saudara, sudahkah Allah memberikan anda roh dari dunia ini sampai anda tidak
dapat melihat bahwa itu salah? Sudahkah dia membutakan mata anda kepada etika-
etika gereja, denominasi, kredo dan sebagainya, sehingga anda tidak dapat melihat
bahwa Allah sedang membuktikan FirmanNya dan membuatnya demikian? Sudahkah
pekerjaan anda, sudahkah bos anda, sudahkah isteri anda, sudahkah anak-anak anda,
sudahkah gereja anda, atau apapun, memisahkan anda dari Firman Allah, yang adalah
satu-satunya sumber kehidupan? Menjauhlah, saudaraku. Saya mengasihi anda dengan
kasih yang saleh. Saya tidak memandang muka kepada saudara saya yang lain yang
lebih tinggi  dari  anda, tidak sama sekali.  Jika saya melakukannya maka saya akan
memperlihatkan bahwa saya masih memandang muka. Saya tidak mengatakan hal-hal
ini untuk membuat anda marah; saya mengatakan hal-hal ini karena itu ada di dalam
Firman Allah. Dan sebagai seorang hamba Allah dan dengan kasih Allah di dalam hati
saya,  saya  beritahukan  hal-hal  itu  kepada  anda  supaya  anda  akan  melihat  dan
mengerti. Mungkin anda tidak akan tahu jika saya tidak memberitahu anda. Maukah
anda menjauh darinya pada hari ini? Sekarang, bersama dengan semua orang yang ada
di seluruh negeri, mari kita tundukkan kepala kita.

105 (187)  Allah  yang  terkasih,  terletak  di  hadapan  saya  adalah  saputangan-
saputangan. Orang-orang sakit, dan saya menumpangkan tangan saya ke atas mereka,
kiranya Engkau akan menyembuhkan mereka. Dan saya percaya, Tuhan, nanti malam
akan ada sebuah kebaktian yang besar, di mana kuasa Allah akan ada di sini.

Tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban yang besar seperti yang kami dengar sebagai
hasil dari beberapa pertemuan yang terakhir ini, sungguh dahsyat, melihat apa yang
telah terjadi. Saya berdoa, Allah yang terkasih, kiranya Engkau akan memberikan kami
porsi  ganda nanti  malam. Saya mendoakannya dengan hati  yang sungguh,  Tuhan,
karena  itu  adalah  kasih  saya  kepadaMu  dan  FirmanMu  dan  bagi  orang-orang  ini.
Kabulkanlah itu, Allah yang terkasih.

Yang ada di seluruh negeri atau bahkan yang di sini sekarang, bahwa ada beberapa
orang yang sakit dan yang menderita, dan harus pulang nanti malam, tidak akan berada
di sini, atau yang di luar sana di gereja-gereja atau tempat-tempat di mana mereka
bertemu,  saya  berdoa,  Engkau  menyembuhkan  mereka.  Nah,  Tuhan,  tetapi  yang
terbesar dari semua kesembuhan, jika Engkau menyembuhkan tubuh fisik mereka dari
kanker, TBC, radang paru-paru, yang lain, mereka akan sakit lagi, tidak diragukan, jika
mereka hidup sangat  lama,  sebab tubuh mereka masih  ada di  bawah dosa,  kutuk.
Tetapi biarlah mereka memperoleh kesembuhan Ilahi yang sesungguhnya, kesembuhan
jiwa, yang menjadikan sebuah ciptaan yang baru, pindah dari maut kepada hidup, dan
kemudian menantikan di  tabernakel  tua ini  bagi  penebusan tubuh sesudah jiwa itu
ditebus. Kabulkan itu, Tuhan.

Kiranya mereka menjauh dari denominasi-denominasi dan kredo-kredo mereka.
Tuhan, di sana di dalam kredo-kredo dan denominasi-denominasi itu saya telah bertemu
dengan beberapa saudara-saudara yang paling menyenangkan, dan Tuhan bagaimana
saya bisa mengatakan kiranya mereka akan melihat dan membiarkan mereka melihat
Firman? Itu menyusahkan saya, tetapi saya tahu lagi bahwa Engkau sudah berkata,
“Tidak ada seorangpun yang dapat  datang,  tidak peduli  sebaik  apa,  selembut apa,
selembut apa, jika bukan BapaKu yang sudah memanggil dia. Dan semua yang telah
diberikan Bapa kepadaKu, mereka akan datang.” Dan, Tuhan, saya merasakan tanggung
jawab saya semata-mata adalah untuk memberitahukan Kebenaran, dan bukan seperti
yang dikatakan Paulus,  memegang Firman Allah dengan tipu daya,  dengan dokma
denominasi  yang  bercampur  di  dalamNya,  seperti  pohon campuran  yang baik  dan
pengetahuan . . . yang baik dan yang jahat, tetapi dengan hati yang terbuka dan Roh



Ilah Zaman yang Jahat Ini 32

Kudus. Kabulkan itu, Tuhan. Selamatkan setiap orang.

106 (191) Sekarang, dengan kepala kita yang tertunduk dan mata kita yang tertutup,
dan bukan untuk saya . . . Saya tidak dapat berkata itu begini, “Tidak ada bedanya bagi
saya  apakah  anda  melakukannya  atau  tidak”;  itu  ada  bedanya  bagi  saya.  Saya
mengasihi anda, dan saya berharap anda tidak berpikir karena saya harus berbicara
keras, seperti yang dikatakan Paulus, “Aku akan suka berada di tengah-tengah kamu,
dan aku akan mengubah sikapku.” Itu bukan karena dia tidak menyukai mereka; dia
mengasihi mereka. Bukan seperti Yesus yang harus menghardik mereka dan kemudian
mati untuk mereka, paham. “Bapa, ampunilah mereka; mereka tidak tahu apa yang
sedang mereka lakukan.”  Demi merenungkan,  seorang manusia  yang ingin dirinya
benar, dan berusaha untuk menjadi benar, dan demi melihat iblis itu (Itulah seorang
yang saya tentang) yang sudah membutakan mata orang-orang ini.

107 (192) Bangsa ini seharusnya berkobar dengan kemuliaan Allah, demi melihat apa
yang telah terjadi pada dirinya di akhir zaman ini, terakhir ini . . . Kenapa kebangunan-
kebangunan rohani ini tidak menerpa negeri-negeri tua itu? Ini adalah Pantai Barat di
sini, yang paling jauh yang paling barat yang bisa anda tuju. Nah, batas dosa [the sin
barrier—Ed . . .  bandingkan dengan sound barrier = batas, titik di mana kecepatan
pesawat terbang sama dengan keepatan suara] itu sudah lewat dengan suara yang
bising di bawah bumi, dan ia sedang tenggelam. Tempat-tempat di Los Angeles dan
Hollywood  sedang  tenggelam  sekian  inci  per  jam,  tidak  ada  jalan  untuk
menghentikannya. Yeah, kita ada di sini. Kapan saja kita akan mendengar panggilan itu.
Jika anda tahu itu . . .

Sekarang, jangan pandang orang lain, tetapi jika anda tahu dari hati anda . . . Saya
bertanya kepada anda,  saya tidak dapat  mengetahui  hati  anda,  jikalau Allah tidak
menyatakannya. Tetapi dari hati anda jika anda dapat melihat bahwa anda tidak berada
di tempat di mana anda seharusnya berada dengan Allah dan FirmanNya di dalam iman,
maukah anda  mengangkat  tangan  anda  kepadaNya,  berkata,  kepada  Dia,  “Tuhan,
Engkau, tolonglah saya.” Oh, Tuhan, dari  gereja yang padat ini,  padat di  sekeliling
tembok-tembok yang ada di dalam dan di luar, sungguh beratus-ratus tangan, mungkin
dua ratus tangan sedang terangkat. Terima kasih atas kejujuran anda.

108 (193) Yesus yang terkasih, jangan biarkan seorangpun di antara mereka hilang.
Sebagai hambaMu, yang berdiri  di  antara yang hidup dan yang mati,  mengarahkan
telunjuk kepada mereka kepada Firman Allah, saya tidak dapat menyelamatkan mereka,
Tuhan, tetapi mereka ingin diselamatkan. Dan, Bapa, seperti yang sudah sering saya
katakan,  matahari  terbit  di  pagi  hari;  dan sebagaimana ia naik melintasi  bumi,  itu
dikirim oleh Allah untuk mematangkan biji,  untuk menjadikan makanan alami bagi
kehidupan alami.  Tetapi,  Oh Allah,  Engkau berkata,  “Bagi  mereka yang takut akan
namaNya akan terbit Anak kebenaran dengan kesembuhan pada sayapNya.” Biarlah
Anak kebenaran, Firman Allah, terbit di dalam hati orang-orang, dan sinar-sinar iman
kesembuhan di dalam Firman itu mengobati setiap orang yang tidak taat kepada Firman,
dan  membawa  mereka  kepada  kepenuhan  anak-anak  laki-laki  dan  anak-anak
perempuan Allah. Mereka adalah milikMu, Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, baik
yang  di  sini  maupun  yang  sedang  mengudara,  saya  persembahkan  mereka  yang
mengangkat tangan mereka kepadaMu bagi keselamatan jiwa mereka. Amin!

Di sanalah jiwaku yang diangkat akan menemukan
(Di mana? Di mezbah ini.)
Beristirahat di sana
(Dengan iman saya memandang ke sana.
ke mana saya akan pergi.)
Di dekat salib, (Di situlah di mana Firman tergantung.) di salib,
Menjadi kemuliaanku;
Sampai jiwaku yang diangkat menemukan
Istirahat di seberang sungai itu.

Yesus, pelihara aku.
(Sudah disalibkan bersama Dia.
Tidak menginginkan apapun yang dari dunia;
buat aku tetap tersalib!)
Di sanalah sebuah sumber mata air yang mulia;
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Itu bebas bagi semua—sebuah aliran kesembuhan,
Mengalir dari mata air Kalvari.
Di salib, di salib,
Menjadi kemuliaanku (Mari kita mengangkat tangan.);
Sampai jiwaku yang diangkat menemukan
Istirahat di seberang sungai.

109 (194) [Saudara Branham berbicara kepada para musisi sekarang—Ed.] “Aku dapat
mendengar Juru Selamatku memanggil.”

Ulurkan dan peganglah tangan seseorang, dan berkata “Tuhan memberkatimu,
Kristen.”

Anda merasakan hadiratNya? [Jemaat berkata, “Amin.”—Ed.]

Yang  berada  di  gelombang-gelombang  saluran  telepon,  kalian  semua  saling
berjabat tangan yang di luar sana dan katakan, “Tuhan memberkati anda, Kristen.”

110 (195) Anda tahu, ada sebuah kolam air di belakang sana. Dia sedang mengambil
orang-orang yang mengenakan namaNya. Jika anda belum dibaptis  di  dalam nama
Yesus Kristus bagi pengampunan dosa-dosa anda, Kisah Para Rasul 2:38 ada sebuah
kolam, ada jubah, ada orang-orang yang sudah siap berdiri. Anda disambut dengan baik
jika anda benar-benar menerima Yesus sebagai Juru Selamat anda dan percaya bahwa
itu adalah kebenaran.

Ingat,  tidak  pernah  ada  seseorang  di  dalam Alkitab,  atau  kapanpun  sebelum
pengorganisasian gereja Katholik, yang pernah dibaptis dengan cara yang lain selain di
dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada tempat yang ditemukan di dalam Nas Kitab Suci
atau di sejarah di mana seseorang pernah dibaptis ke dalam gereja Allah yang hidup di
dalam nama gelar-gelar Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu adalah sebuah dokma Katholik dan
bukan sebuah pengajaran Alkitab.
111 (197) Diwawancarai oleh seorang imam, saya tanyakan hal itu kepadanya. Dia
berkata, “Itu benar, tetapi kami adalah gereja. Kami dapat merubah apapun yang kami
mau. Kesungguhan adalah di dalam gereja. Allah ada di dalam gerejaNya.”

Saya katakan, “Allah ada di dalam FirmanNya. Dan jika gereja adalah . . .” Saya
berkata, “Allah adalah Firman. Dan jika gereja bertentangan dengan Firman, maka saya
tidak percaya kepada gereja.” Saya biarkan setiap perkataan manusia dusta, apakah dia
imam, paus, entah apapun dia, dan Firman Allah adalah benar. Dan Paulus memanggil
setiap orang, tidak peduli bagaimana dia sudah dibaptis, jika dia tidak dibaptis di dalam
nama Yesus Kristus, supaya datang dan dibaptis kembali.

Dan sesudah seseorang menerima Roh Kudus,  Petrus  berkata,  “Bolehkah kita
mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan orang-orang ini
telah menerima Roh Kudus (Kisah Para Rasul 10:49)—sedangkan orang-orang ini telah
menerima  Roh  Kudus  sama  seperti  kita  .  .  .?”  Dan  dia  memerintahkan  mereka,
“Sebelum kalian meninggalkan tempat ini, meskipun kamu sudah menerima Roh Kudus,
datang dan dibaptis di dalam nama Yesus Kristus,” sebab Petrus telah diberikan kunci ke
kerajaan itu. Berkata, “Apapun yang kamu ikat di bumi, akan Aku ikat di surga.” Dan
apa kegunaan sebuah kunci? Membuka sesuatu, misteri.

112 (200) Dan ketika Yesus berkata, “Pergilah baptislah mereka di dalam nama Bapa,
Anak dan Roh Kudus,” duduk di sana orang yang buta, orang yang tidak percaya . . .
Perhatikan!  Kenapa  Petrus  tidak  membawakan  itu  kata  demi  kata?  Harus.  Jika
seseorang dibaptis di dalam gelar-gelar/sebutan-sebutan Bapa, Anak, Roh Kudus, dia
sama sekali tidak pernah dibaptis; dia tidak memiliki nama; Bapa bukan nama, Anak
bukan nama, dan Roh Kudus bukan nama. Roh Kudus adalah sebagaimana itu, seperti
saya  seorang  manusia.  Itu  adalah  Roh Kudus.  Bapa  adalah  sebuah sebutan;  saya
seorang bapa. Anak adalah sebuah sebutan; saya seorang anak. Manusia adalah sebuah
sebutan; itulah saya. Tetapi nama saya adalah William Branham.

Dan nama Bapa, Anak, Roh Kudus adalah nama Yesus Kristus. Yesus berkata, “Aku
datang di dalam Nama BapaKu?” Apakah nama Bapa? Setiap anak datang di dalam
nama bapanya,  dan nama Bapa adalah Yesus Kristus,  paham. Mengerti  yang saya
maksudkan?

113 (201) Jika saya menyuruh anda pergi dan mengambilkan sesuatu untuk saya dari
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kasir di sini di dalam nama walikota kota . . . Berapa banyak yang tahu siapa walikota
kota ini? Teman baik saya, Rich Vissing. Baiklah, anda tidak pergi ke sana dan berkata
di dalam nama walikota; anda berkata, “Di dalam nama Richard Vissing.” Kalian orang-
orang yang di Jeffersonville ini tahu siapa dia. Itulah alasannya Dia katakan Bapa, Anak,
dan Roh Kudus.  “Di  dalam Dia  diam keilahian,  kepenuhan KeAllahan secara  tubuh
jasmaniah. Dia berkata, ”Baptis mereka di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus.“

Petrus berdiri di sana dengan pewahyuan itu (yang di atasnya Dia membangun
gerejaNya) tentang Siapakah Dia, dia berkata, “Bertobatlah dan berilah dirimu masing-
masing dibaptis  di  dalam nama Yesus  Kristus.”  Dan tidak pernah .  .  .  Kunci-kunci
terbuka  di  surga  dan  di  bumi.  “Tidak  ada  nama lain  di  bawah  kolong  langit  yang
diberikan kepada manusia yang olehnya kamu diselamatkan.”

114 (203) Kenapa anda dibaptis di dalam nama Yesus Kristus? Untuk pengampunan
dosa-dosa. “Dosa siapapun yang kamu ampuni, dosanya diampuni, paham. Tetapi jika
anda merasa dia tidak layak dan pantas untuk dibaptis, jangan anda melakukannya.
Sebab ketika anda melakukannya, hal itu melaksanakannya, paham. Anda mengerti
yang saya maksudkan?

Aku dapat mendengar Juru Selamatku (Firman!) memanggil
(Memanggil di bawah sana ke kubur.)
Aku dapat (“Tidak maukah kamu mati denganKu,
supaya kamu bisa bangkit denganKu?“)
Juru selamat memanggil,
Aku dapat mendengar Juru Selamatku memanggil,
(Apa yang akan dikatakan dunia?)
“Pikullah salibmu dan ikutlah, ikutlah Aku.”

Sekarang, jika anda belum:
Ke mana Dia (Dia adalah Firman!) memimpinku
aku . . . (Di situ kolam!)
Ke mana Dia memimpinku aku akan ikut,
Ke mana Dia memimpinku aku akan ikut,
Aku akan pergi denganNya, denganNya terus.

Mari kita tundukkan kepala kita.

115 (204) Allah yang terkasih, kolam sudah siap. Sekarang, berbicaralah ke dalam hati,
Tuhan.  Kiranya  mereka  mendengar  Kristus,  Firman,  memanggil  mereka  dan  pergi
denganNya terus.  “Saya akan berjalan dengan Dia melewati  taman itu.  Saya akan
berjalan denganNya ke kolam itu. Saya akan mengenakan namaNya. Saya ingin menjadi
salah seorang dari orang-orang yang sedang Dia panggil  bagi namaNya. Saya akan
percaya FirmanNya. Saya akan ikut. Saya tidak akan pernah bermain-main dengan
dunia. Saya akan menjadi seorang mempelai wanita yang setia yang ditunangkan. Saya
tidak akan meninggalkan satu iota pun dari FirmanNya. Setiap permintaan, saya akan
menjadi seorang mempelai wanita yang benar-benar setia. Segala sesuatu yang Dia
suruhkan untuk saya lakukan, itulah yang akan saya lakukan. Jika Suami saya yang
akan datang itu menyuruh saya memanjangkan rambut saya, saya akan melakukannya.
Jika  Dia  menghendaki  saya  untuk  melepaskan  seluruh  make-up  ini,  saya  akan
melakukannya. Jika Dia menginginkan . . . Dia memberitahu saya bahwa itu adalah
suatu roh jahat, suatu yang jahat, saya bermain-main dengan pakaian-pakaian yang
terlihat seksi ini, saya akan melakukannya; saya akan melepasnya. Saya tidak peduli
apa yang dikatakan orang lain, saya akan melepasnya. Jika Dia ingin saya keluar dari
kelompok di mana saya ada di dalamnya, dari orang-orang yang tidak percaya, saya
akan melakukannya. Meskipun saya membuat roti  saya atau apapun itu, Dia sudah
berjanji kepada saya Dia tidak akan pernah pergi dari saya ataupun meninggalkan saya,
saya akan melakukannya. Saya akan pergi denganNya terus. Jika Dia ingin supaya saya
dibaptis  di  dalam namaNya,  saya akan melakukannya.”  Dan Tuhan,  Engkau sudah
berjanji di dalam FirmanMu di sini bahwa itulah yang Engkau inginkan. Kiranya setiap
orang melihatnya, Tuhan, dengan manis, dengan rendah hati tunduk kepadanya, di
dalam nama Yesus saya berdoa. Amin.

116 (205) Anda miliknya Allah. Kiranya Allah mengambil kata-kata kecil yang rusak itu
dan membuatnya nyata kepada anda, adalah doa saya yang sungguh. Kolam akan siap.
Siapa saja yang ingin datang, mereka punya . . . hamba Tuhan akan mengumumkannya
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sesaat lagi. Siapa saja yang sudah bertobat dan ingin dibaptis memakai nama Yesus
Kristus, datang saja ke depan. Semuanya sudah siap. Segala sesuatunya sudah siap.
Semua yang bisa kita lakukan untuk menolong anda hidup bagi Allah, kami ada di sini
untuk melakukannya, Tuhan memberkati anda.

Sekarang, mari kita berdiri.  Sekarang, lagu kecil  kita, Aku mengasihi Dia.  “Aku
mengasihi Dia, karena Dia terlebih dahulu mengasihiku.” Mari kita menyanyikannya,
setiap orang sekarang.

Aku mengasihi Dia, . . .

Mari kita mengangkat tangan kita sementara kita menyanyikannya.
. . . aku mengasihi Dia,
Karena Dia yang terlebih dahulu mengasihiku,
Dan telah membeli keselamatanku
Di pohon Kalvari.

Dengan kepala dan hati kita yang tertunduk sekarang, mari kita senandungkan itu
kepadaNya. [Saudara Branham mulai bersenandung.]

Aku mengasihi Dia, . . .

O,  Allah Bapa kami,  kasihanilah kami ciptaan-ciptaan yang malang ini,  Tuhan.
Kuatkan kami bagi pekerjaan yang terbentang di depan. Tolong saya, O Tuhan, tolong
saya! Saya merasakan bahwa sesuatu sedang terbentang di sini, Bapa. Tolong saya, O
Tuhan,  untuk  mengenal  kebenaran.  Berkati  orang-orang  ini,  Tuhan yang  terkasih.
Pimpin mereka dan saya berdoa di dalam nama Yesus.

Sekarang, sementara kita menundukkan kepala kita, saya akan meminta gembala
di  sini,  Saudara  Neville,  saudara  kita  yang  mulia,  naik  ke  mari  sekarang  dan
mengatakan apa yang hendak dia . . . lebih jauh tentang baptisan. Saya akan umumkan
itu . . . Saya rasa kolam sudah dibuka.
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