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Jeffersonville, IN, Amerika Serikat

1 (1) Terima kasih Saudara Mann. Melihat anda membawa seorang saudara. Tuhan
memberkati anda. “Tiada yang mustahil, percaya saja.” Mari kita berdoa.

Oh Tuhan, sungguh itulah yang menjadi keinginan hati kami pada malam ini, hanya
untuk percaya saja. Sebagaimana kami telah berkumpul di sini malam ini di Tabernakel
ini,  matahari  terbenam di sebelah barat,  kami berdoa, Allah yang terkasih, kiranya
Engkau  akan  memperbolehkan  kami  untuk  menyadari  betapa  dekatnya  ini  bahwa
matahari sedang terbenam begitu juga dengan waktu; itu sedang berakhir. Hari sudah
menjelang malam. Dan kami teringat suatu kali ketika hari sudah menjelang malam,
dua  orang  pelancong  mengajak  Engkau  masuk  dan  tinggal  bersama mereka.  Dan
kemudian  Engkau  memperkenalkan  diriMu  kepada  mereka  dengan  menjelaskan
FirmanMu dan memperbolehkan mereka melihat apa—bahwa Kristus harus menderita
semuanya ini terlebih dahulu.

Jadi  kami  berdoa,  Tuhan,  sebagaimana hari  sudah menjelang malam,  kiranya
Engkau akan masuk ke dalam rumah-rumah kami,  dan tinggal  bersama kami,  dan
menjelaskan Firman itu kepada kami, Tuhan, supaya dengan penuh penghormatan kami
pegang sebagai Harta yang dariMu, sebagai sebuah Hadiah di dalam hati kami. Kiranya
kami  tidak  pernah  melangkahiNya;  kiranya  kami  selalu  menghormatiNya  dengan
segenap hati kami.

Kami  berterima  kasih  kepadaMu atas  apa  yang  telah  Engkau  lakukan  kepada
mereka yang berada di rumah sakit pada pagi ini, dan yang sudah Engkau lakukan pada
anak laki-laki Saudara Capps yang sedang terbaring sekarat; dan sekarang dia berada di
sini  di  dalam hadirin  di  dalam pertemuan malam ini.  Betapa kami  berterima kasih
kepadaMu, Bapa, untuk semua hal ini.

Kabulkanlah, Tuhan, kiranya kami boleh mengetahui bagaimana kami seharusnya
memberikan pujian kepadaMu. Kami hanya . . . Itu melampaui pengertian kami untuk
mengetahui bagaimana kami memberikan pujian kepadaMu. Tetapi, Tuhan, terimalah
hati kami sebagai tanda ucapan syukur, bahwa kami mengasihi Engkau. Dan ketika
kami—kami ingin melakukan apa yang benar, tunjukkanlah kepada kami apa yang harus
dilakukan. Kami memohonnya di dalam Nama Yesus. Amin.

Silahkan duduk.

2 (5) Selamat petang kepada gereja yang penuh sesak yang ada pada malam ini dan
ke  seluruh  negeri  yang berada  pada saluran-saluran  telepon.  Mereka  mengatakan
bahwa mereka terhubung lagi pada malam ini.

Saya berharap isteri saya sedang mendengarkan. Saya tidak menghubungi dia tadi,
jadi saya akan menghubungi dia setelah kebaktian ini.

Dan  kita  adalah—ada  sebuah  catatan  di  sini  bahwa pada  pagi  ini  saudaranya
Saudara Jackson—atau ayahnya berada dalam kondisi, kondisi yang semakin membaik,
dia boleh pulang ke rumah besok. Jadi kita . . .

Anak Saudara Capps, yang memanggil saya malam lalu (saya tidak tahu apakah
Saudara Capps ada di hadirin atau tidak, tetapi), dan anaknya benar-benar sakit. Dan
baru  saja  terjadi  di  mana  Joseph  dan  saya  pergi  ke  lapangan  tembak  mengambil
senapan kecil .22 saya yang sudah siap. Saya sudah memberitahukan hal itu kepada
anda minggu yang lalu. Dan dia benar-benar ingin melakukan sebuah tembakan yang
jitu. Dan demikianlah dia ingin supaya saya memastikan dan memberitahu Gary dan
Larry apa yang sudah dia lakukan.

Dan dia memberitahu saya kembali, saya katakan, “Kamu seharusnya singgah—
dan memberitahu Saudara Gene Norman tentang hal itu.”

Dia katakan, “Berhenti dan memberitahu Billy lebih dulu (saudaranya).” Sesudah
dia memperlihatkan kepadanya tembakannya yang bagus yang sudah dia lakukan, dia
katakan, “Sekarang, menjauhlah dari kakiku.” Paham?

3 (8) Dan baru saja kami tiba di sana, wah, telepon bunyi, dan Billy lari ke dalam
untuk menjawab . . . Saya katakan, “Mungkin panggilan untuk orang sakit.” Dan kami
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baru saja masuk, dan ada Saudara Capps. Dan anak itu menderita parotitis, dan sangat
kecil kesempatan untuk hidup. Dan Tuhan sudah menyembuhkan dia. Dan pada malam
yang lain dikatakan bahwa dia sedang menderita semacam rasa sakit, Nyonya Wood
memberitahu saya. Kami pergi dengan tergesa-gesa, dan saya hanya—saya katakan,
“Nyonya Wood, sekarang sudah sangat terlambat, pukul 10, saya meragukan apakah
mereka akan memperbolehkan saya masuk ke sana di rumah sakit itu.” Saya katakan,
“Saya pulang saja ke rumah dan menutup pintu.” Dan saya pergi dan berdoa, dan—dan
mereka katakan bahwa anak itu berada di dalam hadirin malam ini. Jadi kita sangat
berterima kasih untuk hal itu. Dan kita sangat bersyukur.

Sekarang, kita sedang menunggu; kita masih belum mendengar . . . jika Saudara
Leo Mercier dan Saudari Mercier sedang mendengarkan, sampai sekarang kami belum
mendengar  dari  ayah  kalian.  Kami  berharap  mendengarnya  sejenak,  bagaimana
keadaannya. Tetapi saya hampir yakin dia akan baik-baik saja, jadi kita percayakan itu
kepada Allah yang maha kuasa, bahwa Allah akan mengurus saudara tua, orang kudus,
yang terkasih itu—seorang veteran tua pelayan Injil.
4 (10) Sekarang, oh, ada begitu banyak hal  yang perlu dilakukan dan waktunya
singkat untuk melakukannya, jadi sekarang ini kita harus meletakkan semua usaha kita
untuk apa yang bisa kita lakukan bagi Tuhan kita.

Saya datang lebih awal sedikit,  dan saya—saya juga merasa tidak terlalu baik.
Saya lelah, benar-benar lelah, dan sore tadi saya berbaring di sana. Bahkan saya belum
makan malam. Jadi saya—saya masuk, berbaring saja di sepanjang sore; saya merasa
tidak enak. Jadi berbaring di sana, dan saya—saya berdoa; dan saya merasa lebih enak,
dan bangun, mengenakan pakaian saya, dan datang ke gereja.

Jadi kita—kita percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dia akan memberkati usaha-
usaha kita bersama pada malam ini sebagaimana kita mencoba menggabungkan bagian
dari Tubuh Kristus ini yang ada di seluruh daerah di mana saya sudah diberikan hak
untuk memberi makan DombaNya. Dan saya hanya akan melakukan yang terbaik dari
pengetahuan saya dalam memberikan makanan yang benar yang saya tahu bagi Domba
itu. Dan saya dengan cemas menantikan saatnya di mana kita semua bisa berkumpul di
satu  tempat  dan  mengkhotbahkan  Tujuh  Malapetaka  itu,  dan  Tujuh  Cawan  dan
Sangkakala-sangkakala, dan seterusnya. Semuanya itu terjadi persis di dalam—di dalam
suatu kelompok.  Itulah alasannya itu  akan menyita  waktu kita  kira-kira  seminggu,
sepuluh hari atau lebih untuk menyelesaikan itu di dalam satu pertemuan tunggal, kalau
kita bisa. Saya rasa itu sudah cukup.

5 (13) Nah, banyak dari antara anda yang melakukan perjalanan yang jauh, saya
melihat di sini, dan baru saja saya memperhatikan beberapa saat yang lalu, kawanan
dari Tucson, Nyonya Sothmann . . . Saya melihat Saudara Fred sudah tiba dengan baik.
Saya melihat dia berada di  dalam hadirin pada pagi  ini.  Dan di  sana, saya rasa itu
adalah Saudara Don Ruddel yang duduk di sana di dekat dia di belakang sana malam ini.
Senang melihat anda berada di sini Saudara Don. Dan Junior, apakah Junior ada di sini
atau dia ada di gerejanya? Saya rasa mereka berada pada saluran-saluran telepon di
gereja pada malam ini.  Jadi anda semua saudara-saudara, kami sangat berbahagia
bahwa anda berada bersama kami di sini malam ini, dan percaya kepada Tuhan bahwa
suatu hari kita, ketika hari kehidupan ini sudah berakhir dan cahaya kehidupan kita yang
fana  ini  mulai  meredup  dan  lenyap,  kita  tidak  akan  takut  pada  kejahatan  apapun
sepanjang . . .

6 (14) Saya baru saja memperoleh sebuah laporan untuk anda yang ada di—di—
Arizona—yang ada di Prescott. Saudara Coggins sudah keluar dari rumah sakit. Jadi kita
sangat berterima kasih untuk hal itu. Bagus. Itu bagus. Jadi kita sangat berterima kasih
untuk hal itu. Saudari Mercier, ayah anda sudah membaik sekarang ini. Saya merasakan
sesudah tadi kita berdoa bahwa dia akan baik-baik saja. Jadi .  .  .  Mungkin mereka
terhubung; saya berharap; dan saya rasa terhubung. Jadi kita sangat bersyukur untuk
hal itu, bahwa sekarang saudara kita sudah baik dan akan membaik. Jadi kita berterima
kasih kepada Tuhan untuk semua hal ini.

Ada sebuah permohonan tadi malam, seorang saudara yang mulia di sini . . . Saya
rasa mungkin dia tidak bersama dengan kita hari ini. Seorang saudara dari Kentucky
sana menelepon saya sehubungan dengan putrinya, keluarga yang menyenangkan. Dan
gadis itu hendak dioperasi . . . Seorang ibu muda dengan kanker di punggung. Jadi
kita—kita berdoa kiranya Tuhan akan membebaskan wanita muda ini. Saya percaya Dia
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akan mengerjakan, jika kita mau—jemaat,  kita semua bersama-sama, bersatu dan
berdoa untuk orang-orang ini, semua bersama-sama. Itulah yang harus kita lakukan
sebagai sebuah unit. Sebagai . . .

7 (16) Dan sebagaimana hari-hari semakin mendekat dan semakin mendekat dan
sempit jalan itu, kita—kita ingin lebih dekat bersama-sama. Bukan main, kita harus jadi
satu  saja—satu  Tubuh.  Kita  harus  bergerak  bersama-sama,  melupakan  dosa-dosa
seorang akan yang lain dan perbedaan-perbedaan kita, melekat saja semakin dekat dan
semakin  dekat  dan  semakin  dekat  sebagaimana  kita  melihat  hari  itu  mendekat,
himpunkanlah diri kita bersama-sama, semua dengan satu tujuan dan satu hati. Dan
jika seorang saudara, saudari keluar dari jalan itu dengan cara apapun, jangan berbuat
apapun selain berdoa untuk orang itu dan dengan kasih selalu mengingat satu sama
lain. Jangan—jangan pernah biarkan seorangpun dari anda menjauh. Tetaplah bersama-
sama. Dan jika anda bisa, tambahkan kepada hal itu senantiasa secara tetap.

8 (17) Saudara Neville, saya sudah mendapatkan permintaan anda di sini mengenai
Saudara Wright, Saudara George Wright duduk di sini. Kita senang Saudara Wright dan
Saudari Wright ada di sini. . . Si kecil Edith, saya . . . Suatu hari ketika kami datang
kami ingin mengadakan sebuah kebaktian peringatan kecil di sini. Saya tidak kembali
untuk Edith dan ketika dia pergi, tetapi Saudari Wright, anda ingat mimpi yang dia
dapatkan beberapa tahun yang lalu. Dan saya beritahukan kepada anda waktu itu, saya
katakan itu—si  kecil  Edith tidak akan tinggal  lama dengan kita,  karena Allah telah
memberitahu dia bahwa dia akan menjalani mimpi yang sudah dia dapatkan itu. Dan
saya sudah mendapatkan . . . Penafsirannya adalah bahwa dia akan bertemu Allah. Kira-
kira dua tahun kemudian dia pergi bertemu Allah, sekarang menunggu papa, mama
untuk menyeberangi garis pembatas antara yang fana dan yang tidak fana itu. Tuhan
memberkati  anda.  Saya  akan  mencoba  bertemu  anda  dengan  segera  jika
memungkinkan saya bisa. Jadi, Allah menyertai anda.

Dan Shelby dan setiap orang . . . Tadi saya pikir saya melihat Shelby pagi ini; saya
tidak yakin. Anda tidak bisa melihat dengan baik dari atas sini: langit-langitnya menurun
seperti ini, dan itu menyebarkan cahaya seperti itu. anda bisa melihat tempat-tempat,
tetapi anda tidak bisa melihat orang-orangnya dengan baik.

9 (19) Sekarang, langsung menuju ke pesan. Ini adalah sebuah pesan yang ingin
saya bacakan dari  Bilangan 19:9 dan Efesus 5:26. Dan jika anda yang menuliskan
catatan-catatan dari teks-teks ini dan seterusnya, yah, anda boleh mencatatnya.

Dan sekarang ingat, jika ini sedang direkam, saya tidak tahu. Saya tidak dapat
melihat seorangpun. Ya, saya melihat; saya melihat Saudara Terry di sana—di dalam
ruang rekaman. Dan jika ini sedang direkam, kepada setiap hamba Tuhan yang di mana
saja, kapan saja, ini bukan ditujukan untuk mengabaikan pengajaran-pengajaran anda;
bahkan ini tidak ditujukan kepada domba anda. Pesan ini dan semua pesan yang lain
yang saya sampaikan itu ditujukan untuk jemaat saya. Ini bukan untuk jemaat anda
jikalau mereka tidak ingin menerimanya, tetapi ini ditujukan bagi orang-orang yang ada
di sini.

Orang-orang  membeli  kaset-kaset  khotbah  ini.  Orang-orang  di  seluruh  dunia
membelinya  dan  memutarnya.  Seringkali  mereka  menuliskan,  dan  saya  selalu
mengarahkan kepada mereka jika mereka adalah seorang anggota dari suatu gereja,
“Temui gembala anda.”

10 (22) Nah, gembala, saya ingin anda mengetahui hal itu, bahwa saya berbicara
tentang hal-hal ini hanya bagi jemaat saya. Dan saya punya hak untuk melakukan itu,
karena saya sudah ditentukan oleh Roh Kudus untuk mengawasi domba-domba ini. Dan
celakalah saya jika saya tidak memberitahu mereka apa yang menurut saya benar, dan
caranya itu datang menurut saya. Tetapi itu bukan untuk dunia atau gereja-gereja yang
lain. Anda lakukan apa saja yang disuruhkan Allah untuk anda lakukan. Saya tidak dapat
mempertanggungjawabkannya  bagi  anda;  begitu  juga  anda  t idak  dapat
bertanggungjawab  bagi  saya;  tetapi  kita  masing-masing  harus  memberi  jawab  di
hadapan Allah bagi pelayanan kita. Oleh karena itu, jika saya harus memberi jawab bagi
pelayanan saya, saya harus mengkhotbahkannya dengan cara saya melihatnya, dan
dengan cara itu dinyatakan kepada saya. Jadi biarlah itu diketahui sekarang.

11 (23) Sekarang, di Bilangan 19:9 kita ingin membaca teks ini atau Kitab Suci ini
tepatnya:
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Dan  seorang  yang  tahir  haruslah  mengumpulkan  abu  lembu  itu  dan
menaruhnya  pada  suatu  tempat  yang  tahir  di  luar  tempat  perkemahan,
supaya semuanya itu tinggal  tersimpan bagi  jemaat itu .  .  .  (Perhatikan
sekarang.) . . . bagi jemaat anak-anak Israel itu untuk suatu air pemisahan:
itu adalah sebuah penyucian bagi dosa.

Perhatikan,  bukan untuk setiap orang:  untuk jemaat  anak-anak Israel,  air-air
pemisahan. Sekarang, di Efesus pasal 5 dan mulai dengan ayat 22 . . .

Hai isteri-isteri, tunduklah kepada suami-suamimu seperti kepada Tuhan,

Sebab  suami  adalah  kepala  isteri  sama  seperti  Kristus  adalah  kepala
jemaat: dan Dia adalah Penyelamat tubuh itu.

Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada—kepada Kristus, demikian
jugalah isteri-isteri kepada suami-suami mereka dalam segala sesuatu.

Hai suami-suami, kasihilah isteri-isterimu sebagaimana Kristus juga telah
mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri-Nya baginya.

Nah, di sinilah yang ingin saya sampaikan sekarang.

Supaya  Dia  menguduskannya  dan  membersihkannya  dengan  air
pembasuhan oleh firman.

12 (25) Sekarang, teks kecil ini pada malam ini, jika saya mau menyebutnya sebuah
teks . . . Dan saya percaya bahwa orang-orang yang ada di sini dan juga yang berada
pada saluran-saluran telepon tidak akan mengabaikan hal ini dan berpikir bahwa itu
artinya suatu cara yang tidak suci, meskipun untuk mengambil sebuah teks yang seperti
ini,  itu akan terdengar tidak suci.  Subyek yang saya pakai  pada malam ini  adalah,
“Sebuah Filter Pikiran Seorang Pria.” Kedengarannya sangat radikal bagi sebuah subyek
bagi seorang hamba Tuhan yang begitu menentang rokok, mau mengambil sebuah teks
yang seperti itu, “Sebuah Filter Pikiran Seorang Pria.”

Itu terjadi pagi baru-baru ini ketika saya hendak pergi berburu tupai, bahwa . . .
Kalian orang-orang yang berada di—oh, yang mendengarkan di radio—mengudara—atau
pada gelombang telepon pasti sudah dapat melihat ekspresi wajah dari jemaat ini ketika
saya mengumumkan teks saya, anda pasti sudah tertawa karenanya: “Sebuah Filter
Pikiran Seorang Pria.”

13 (27)  Baiklah,  itu  semua  terjadi  di  sana  di  mana  Malaikat-malaikat  Tuhan
menampakkan diri kepada saya pada suatu pagi, dan tupai-tupai itu diucapkan menjadi
ada. Anda semua ingat ketika itu terjadi. Dan juga persis di atas puncak bukit itu di
mana saya dulunya sedang berdiri sebelum—menjelang khotbah tentang Tujuh Zaman
Gereja, pergi berburu pada suatu pagi sebelum hari terang, berdiri di sana . . . Saya
rasa  matahari  sedang  muncul,  sekitar  pukul  4  pagi.  Tidak  biasanya,  saya  melihat
Cahaya itu, dan saya berpaling, dan di situ berdiri Tujuh Kaki Dian Emas, berdiri di atas
sana di puncak bukit itu, dengan seperti suatu pelangi yang muncul melalui pipa-pipa
dan mengisi.

Segera sesudah itu, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada kami, dan tepat pada
waktu itu  saya mendengar  suatu Suara yang berkata,  “Yehova di  Perjanjian Lama
adalah Yesus di Perjanjian Baru.” Dan sesudah beberapa saat di situ Dia menyatakan
tentang Tujuh Kaki Dian Emas itu. Kemudian memperhatikan itu. Berapa banyak yang
ingat teks itu? Saya menuliskannya di balik dari—dari sebuah—sebuah kotak isi pulpen
yang ada di dompet saya, “Yehova di Perjanjian Lama adalah Yesus di Perjanjian Baru.”
Allah yang di surga tahu bahwa itu benar.

14 (29) Ketika saya menyeberangi tempat itu di mana Dia sudah menampakkan diri
kepada saya maka berikutnya mengenai tupai-tupai itu . . .

Kemudian ketika saya menelepon teman baik saya Jack Moore beberapa bulan
kemudian  untuk  menanyakan,  ketika  saya  mulai  mengkhotbahkan Ketujuh Zaman
Gereja, Wahyu 1 .  .  .  Dan Dia sedang berdiri  dengan seluruhnya putih, rambutNya
seperti  wol.  Bagaimana  mungkin  Dia,  masih  berusia  33  tahun,  dan  menjadi  putih
seluruhnya? Dan Saudara Moore, seorang yang sangat baik, terpelajar, seorang Kristen
yang  benar,  dan  seorang  sarjana,  seorang  yang  terbaik  yang  saya  tahu,  dan  dia
berkata, “Saudara Branham, itu adalah Yesus sesudah kondisinya yang dimuliakan.
Begitulah cara Dia memandang sekarang.”
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Tetapi itu tidak membunyikan bel bagi diri saya. Dan saya tetap berdoa hingga
suatu hari sebelum saya mengawali Tujuh Zaman Gereja, saya tidak bisa membereskan
pasal pertama itu dengan benar. Bagaimana mungkin Manusia berusia 33 tahun, bangkit
dengan tubuh yang sama . . . Para rasul mengenali Dia, mengenal Dia nantinya . . . Dan
bagaimana mungkin sampai terjadi bahwa Dia menjadi, mungkin seorang yang berusia
80 atau 90 tahun dengan wol putih yang besar di atas wajahNya, dan jenggotNya putih
seperti salju?

15 (32) Saya sudah membaca di dalam Kitab Daniel, di mana Dia datang kepada Yang
Lanjut Usianya, yang rambutNya putih seperti bulu domba. Kemudian saya melihat Yang
Lanjut Usianya itu; Dia adalah yang Lanjut Usianya itu, yang sama kemarin, hari ini, dan
selamanya. Dulu saya melihat itu sebagai suatu simbol. Kemudian mengapa seputih
bulu domba? Dan kemudian saya—sepertinya Roh Kudus berbicara kepada saya tentang
sebuah gambar yang saya lihat pada suatu kali tentang seorang hakim di zaman dahulu.
Kemudian saya melihat ke sejarah; saya kembali  ke sejarah Alkitab dan semuanya,
untuk mencari tahu. Dan hakim-hakim di zaman dulu sama seperti imam besar di Israel,
dia harus mengenakan rambut dan jenggot putih itu, berbulu abu-abu, karena yang
putih di kepalanya itu menandakan bahwa dia adalah wewenang/otoritas tertinggi dari
hakim-hakim di Israel. Dan bahkan di zaman ini dan dulu beberapa ratus tahun yang
lalu,  mungkin  beberapa  ratus  tahun  yang  lalu  atau  mungkin  tidak  sampai,  yang
belakangan, semua hakim Inggris, tidak peduli  semuda apa mereka atau setua apa
mereka, ketika mereka masuk ke pengadilan, mereka memakai sebuah wig putih dan—
untuk menunjukkan bahwa tidak ada wewenang yang lain di dalam kerajaan itu yang
melebihi perkataan mereka. Perkataan mereka adalah hasil akhir dari kerajaan itu. Apa
yang mereka katakan, begitulah jadinya.

Dan sekarang, kemudian saya melihat bahwa di situ Dia sedang berdiri,  masih
seorang yang Muda, tetapi memakai wig putih. Dia adalah Wewenang tertinggi, yang
penuh, Dia adalah Firman, dan Dia mempunyai—memakai wig putih.

16 (34) Kemudian belakangan ketika kita sudah menyelesaikan dan khotbah itu dan
pergi ke barat, dan ketika Malaikat-malaikat Tuhan menampakkan diri  di  sana bagi
Ketujuh Meterai, dan itu naik ke angkasa (di mana kita memiliki fotonya di sini dan di
seluruh  daerah),  di  sanalah  Dia  sedang  berdiri  masih  mengenakan  wig  dengan
otoritas/wewenang yang tertinggi. Dia adalah Kepala gereja. Dia adalah Kepala Tubuh.
Tidak ada yang seperti Dia di manapun. Dia menjadikan segala sesuatunya oleh diriNya
sendiri. Dia menjadikan segala sesuatunya bagi diriNya sendiri, dan tanpa Dia tidak ada
apapun yang  dijadikan.  Dia  memiliki  semua wewenang di  surga  dan  di  bumi,  dan
semuanya milik Dia. Dan di dalam Dia diam Kepenuhan KeAllahan secara tubuh. Dan
Firman adalah Allah dan dijadikan daging di  antara kita,  dan Dialah Seorang Yang
menyatakan seluruh rahasia dari rencana keselamatan yang telah diucapkan oleh semua
nabi dan orang-orang bijak. Dialah Seorang yang mengenakan wig dan wewenang yang
tertinggi itu.
17 (35) Nah, saya berhenti di atas bukit itu pada pagi yang lain, terlihat sepertinya di
sana sudah ada beberapa ekor tupai yang telah dipotong. Dan saya mulai duduk. Dan
berada di  situ  sebentar  ketika  semak-semak mengejutkan saya dan seorang yang
berbadan  besar  dengan  membawa  sebuah  senapan  kuno  berlaras  ganda  berjalan
mendatangi,  keluar  melintasi  semak-semak itu,  dan sepertinya  siang bolong yang
menakutkan muncul dari diri  saya. Saya pergi memeriksa, mengendap-endap. Saya
takut untuk bergerak, takut dia akan menembak saya. Dan semak-semak itu bergerak-
gerak, jadi saya duduk diam saja.

Seekor tupai mulai naik ke bukit itu, dan dia mengisi kedua laras itu dengannya
dan jadi . . . Dia melewatkan tupai itu. Dan demikianlah tupai itu menuruni bukit itu,
dan  saya  berpikir,  “Sekarang,  saya  akan  lari,  suara-suara  itu  sedang  menggema.
Senapannya sudah tidak berisi.”  Dan saya mulai  menuruni  bukit  itu,  dan orang itu
menembak persis di depan saya. Itu membuat saya berpaling seperti ini, dan saya mulai
pergi ke arah sini untuk turun dengan cara yang lain, dan sejata kaliber .22 itu mulai
berbunyi. Dan peluru-peluru mendesing di atas kepala saya, saya katakan, “Anggaplah,
saya berada di suatu tempat yang mengerikan.”

18 (37) Jadi saya menoleh dan pergi menyusuri sungai, dan saya berpikir, “Saya akan
turun dan bersembunyi sampai mereka selesai sehingga saya bisa keluar.” Dan dalam
perjalanan turun itu, kebetulan saja saya menarik . . . Perhatian saya ditarik untuk
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memandang ke sebelah kanan saya, dan ketika saya memandang, di situ ada sebuah
bungkus rokok yang kosong, di mana salah seorang dari mereka sudah membuangnya
sewaktu mereka berlari-lari—ketika tupai-tupai itu menerobos semak-semak itu.

Dan  saya  memungut  bungkus  rokok  ini  dan  melihat  .  .  .  Saya  tidak  pernah
memungutnya (saya minta maaf,); saya memandangnya. Saya tidak memungutnya,
sebab dari  awalnya pun saya tidak suka dengan baunya. Dan saya memandang ke
bawah situ, dan itu adalah sebuah—sebuah perusahaan rokok yang saya rasa saya tidak
seharusnya menyebut namanya, tetapi anda akan tahu. Dikatakan di situ, “Sebuah filter
pikiran pria dan citarasa seorang pria perokok.” Saya pandang itu, dan saya berpikir,
“Sebuah filter pikiran seorang pria?” Saya berpikir, “Jika orang itu benar-benar dapat
berpikir, maka dia tidak akan mau merokok sama sekali. Bagaimana mungkin itu bisa
sebuah  'filter  pikiran  pria'?  Pikiran  seorang  pria  sama sekali  tidak  akan  merokok”
Baiklah.

19 (39) Nah, saya berpikir, “Betapa menipunya itu.” Nah, perusahaan-perusahaan
rokok itu diharapkan orang Amerika. Dan oh, jika kita menghidupi kebijakan kita, kita
akan bekerja untuk menolong satu sama lain, jika kita memiliki perasaan satu kepada
yang lain. Dan betapa munafiknya . . . Alasan saya tadi tidak pernah menyebut nama
perusahaan itu, saya harus mengatakan beberapa hal yang buruk tentang mereka. Dan
bagaimana mungkin seseorang begitu munafik untuk menghasilkan uang dengan cara
itu?

Pikiran seorang pria sama sekali tidak mau merokok, tetapi betapa publik Amerika
jatuh olehnya. Mereka berpikir bahwa hal itu bagus.

Sekarang, lihat. Anda tidak bisa, anda tidak bisa . . . Tanyakan kepada siapa saja,
para ilmuwan kalau anda mau; anda tidak dapat menimbulkan asap tanpa ada tar. Jika
ada setitik noda kecil asap yang timbul, itulah tar. Dan jika anda tidak mendapatkan
asap  sama sekali,  wah,  anda  tidak  mendapatkan  tar  sama sekali;  dan  anda  tidak
mendapatkan apapun. Anda cuma menghirup dari sebatang stik kayu yang keras. Tetapi
sepanjang anda mendapatkan asap, anda sedang menghirup kanker: nikotin.
20 (42) Seandainya anda sudah berada bersama saya tahun yang lalu, atau tahun
sebelumnya, saya yakin itu waktunya, pada pameran dunia [World FairEd.], ketika Yul
Brynner  dan  mereka  semua berada  di  sana  sedang  mendemonstrasikan  dan  anda
melihat mereka mengambil rokok itu, menaruhnya ke dalam sesuatu, dan menariknya di
atas  secuil  batu  pualam  .  .  .  Dan  dokter  itu  mengambil  sehelai  kain  penyeka,
melintingnya  di  atas  situ  dan  mengeluarkan  nikotin  darinya,  dan  menaruhnya  ke
punggung seekor tikus putih, dan menaruh dia ke dalam sebuah kandang. Dan setiap
tujuh  hari  mereka  mengeluarkannya.  Dan  tikus  itu  benar-benar  dipenuhi  kanker
sehingga dia tidak dapat berjalan, yang berasal dari nikotin satu batang rokok.

Kemudian  dia  berkata,  “Anda  tahu,  mereka  katakan  bahwa  anda  bisa
memperolehnya melalui suatu filter/saringan.” Dia berkata, “Anda tidak dapat memiliki
filter  .  .  .  Filter  manapun yang bisa mengeluarkan nikotin,  membuat asap keluar,”
dikatakan, “Karena anda harus mendapatkan asap—ada tar untuk menghasilkan asap,
dan tar itulah yang menyebabkan kanker.”

Dan kemudian dia pergi, mengisapnya melalui air dan berkata, “Kadang-kadang
anda berpikir bahwa anda dapat menyaringnya.” Dikatakan, “Setiap kali anda . . . Tidak
peduli di manapun anda mengisapnya . . .” Dikatakan, “Mereka berkata, 'Saya kan tidak
mengisapnya,'  dan  mereka  menaruhnya  ke  mulut  mereka  dan  meludahkannya.”
Kemudian dia mengambil itu dan melintingnya, dan menaruhnya di bawah sesuatu di
sana, dan memperlihatkan bahwa itu tetap kanker. Yah, anda langsung telan saja itu ke
tenggorokan anda. Paham? Dan tidak peduli apa yang anda lakukan, itu tetap kematian.
Paham?

21 (45) Dan kemudian demi merenungkan bahwa sebuah perusahaan mau menipu
seorang pria atau mencoba menipu rakyatnya sendiri, itu seperti seekor burung nazar
yang  hidup  dari—itu  adalah  sejenisnya.  Rancangan  menghasilkan  uang,  menjual
kematian ke—ke negeri itu, dan kepada kaum muda dan pergi ke sana ke barisan depan
pertempuran dan mati  untuk mereka, kemudian berbalik dan menjual  barang yang
seperti itu dengan kepura-puraan yang palsu: “Sebuah filter/saringan pikiran seorang
pria,  tetapi  citarasa  pria  perokok.”  Anda  harus  memiliki  asap  untuk  memperoleh
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citarasanya. Paham? “Citarasa seorang pria perokok . . .”

Sungguh orang-orang jatuh olehnya. Mereka memperolehnya. Nah, itu hanya untuk
lebih menipu anda. Nah, itu berasal dari iblis. Mereka tidak peduli terhadap hidup anda.
Mereka tidak punya perasaan terhadap anda. Mereka menjual barang itu kepada anda
hanya untuk melihat anda mati, sepanjang mereka memperoleh uang.

22 (47) Seperti  politik dan perang, saya tidak percaya dengan perang. Saya tidak
percaya bahwa kita semua—bahwa seharusnya kita pernah melakukan perang. Saya
percaya kepada Kerajaan besar yang didatangkan Allah, peradaban besar yang akan
didatangkan di bawah daerah kekuasaanNya yang besar; tidak akan pernah ada perang
yang lain.  Bangsa tidak akan lagi  mengangkat  senjata  melawan bangsa yang lain.
Mereka semua akan damai, kedamaian selamanya.

Jadi jenis peradaban yang ini mendatangkan perang, dan semakin beradab yang
kita dapatkan di  sini,  semakin banyak perang yang kita alami.  Yang satu berusaha
menjadi lebih beradab dari  yang lain, dan semakin beradab membuat lebih banyak
perang. Paham?

Dan  lihatlah  yang  berada  di  bawah  peradaban  ini,  bahwa  seseorang  mau
mengeluarkan barang yang seperti itu. Dan hanya satu yang dilakukannya, itu hanya
menipu anda untuk membuat anda membeli rokok lebih banyak. Sebab jika seseorang
mengisap rokok, dan saya percaya itu berasal dari iblis, dan nikotin iblis itu ada pada
diri  seorang pria—atau seorang wanita.  Dan jika sebatang rokok akan memuaskan
nikotin  iblis  itu  sampai  dia  akan  meninggalkan  anda  seorang  diri  dan  berhenti
mendatangi anda, dengan sebatang rokok, dan kemudian anda mengambil sebuah filter,
itu hanya membiarkan saja sepertiga dari asap rokok itu lewat di situ, kemudian—atau
sepertiga dari nikotin itu lewat dari situ, maka akan diperlukan tiga batang rokok untuk
menggantikan yang satu batang itu, dan anda akan merokok tiga batang untuk yang
satu itu.

Lihat, itu hanya sebuah—sebuah rancangan, sebuah penipuan, sebuah rancangan
untuk mencoba menjual rokok-rokok. Mereka bisa menjual lebih banyak lagi daripada
yang bisa mereka lakukan dengan membiarkan saja seorang pria mengisap tembakau
itu langsung di pipanya atau di rokoknya. Nah, lihat, itu berasal dari iblis.

23 (51) Sementara saya berdiri di sana sedang memandang itu dan berpikir tentang
betapa  menipunya  itu,  pertanyaan  datang  pada  saya  dan  saya  membungkuk,
memandang ke bungkus itu lagi, dan saya bisa—sepertinya ada sesuatu yang berkata
kepada saya,  “Tetapi  slogan itu  tidak apa-apa:  'Sebuah filter  pikiran seorang pria,
citarasa seorang pria perokok.'” Itu datang kepada saya bahwa penyesatan itu yang
secara jasmaniah/naturalnya terdapat di  perusahaan rokok itu,  terdapat juga pada
aturan dari gereja-gereja di zaman ini (Paham?), suatu penyesatan.

Itu sudah datang hingga seluruh dunia sudah menjadi sebuah penipuan besar dari
apa yang benar-benar asli dan apa yang benar. Lihat, bahkan di dalam perpolitikan dan
di  dalam urusan sosial,  di  sekolah,  di  dalam segala  sesuatunya,  itu  menjadi  suatu
kebohongan.

24 (53) Baru-baru ini seorang muda memberitahu saya bahwa dia pergi ke sebuah
perkemahan tentara,  dan seorang prajurit  muda tergilas  oleh  tank,  paru-parunya,
perutnya, atau apapun itu, menusuk. Dan mereka pergi ke rumah sakit; mereka punya
tiga atau empat dokter yang berdiri di sana di antrian, dan setiap orang mengantri. Dan
dua atau tiga prajurit memegang teman baik mereka itu, dan dia benar-benar hampir
tidak bisa bernafas . . . Setiap kali dia mau bernafas, tulang rusuk itu akan menusuk ke
paru-parunya,  dan  itu  akan  membuat  dia  ber—pendarahan  dalam.  Dan  mereka
membiarkan anak muda itu berdiri di sana di antrian itu, di belakang antrian yang di
belakangnya,  dan  membiarkan  beberapa  orang  dari  antara  mereka  yang  tidak
mengalami apa-apa selain hanya sakit telinga atau sesuatu yang seperti itu maju lebih
dulu.

Dan kira-kira pada waktu itu datanglah ke situ, seorang kolonel masuk dengan
membawa seorang anak kecil yang mengalami bintik-bintik merah di kulit—anak laki-
laki  atau gadis  kecilnya mengalami  bintik-bintik  merah di  tangannya.  Dan mereka
menghentikan antrian itu untuk mendahulukan anak kolonel itu, sementara pemuda tadi
tertusuk, sekarat. Begitulah anda.
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Oh,  seandainya kolonel  itu  punya perasaan yang sejati  bagi  saudaranya yang
berada di antrian itu, dia pasti akan berkata, “Anak ini bisa menunggu, bawa orang itu
secepatnya ke mari; lakukan sesuatu baginya.”

25 (56) Tetapi setiap orang ingin menunjukkan wewenang/otoritasnya. Nah, tidak
semua mereka seperti itu. Tidak, tidak semua mereka seperti itu. Tetapi terlalu banyak
yang seperti itu; terlalu banyak dari antara mereka yang seperti itu. Tetapi orang tadi,
yang dia pikirkan hanyalah anaknya yang mengalami bintik-bintik merah di tangannya,
dan tidak memikirkan pemuda malang yang sedang berdiri di sana yang sudah tergilas
tank—tank itu juga dan mungkin pemuda itu juga yang akan menyelamatkan nyawa dia
suatu hari nanti di medan tempur. Nah, mereka tidak berhenti untuk berpikir, hanya
untuk diri mereka sendiri. “Sebuah filter pikiran seorang pria . . .”

Saya  memandangnya,  dan  saya  berpikir,  “Itu  adalah  sesuatu  yang  seperti
denominasi-denominasi di zaman ini, gereja-gereja yang kita miliki.” Mereka masing-
masing memiliki  filter  mereka sendiri;  mereka memiliki  jenis  filter  mereka sendiri.
Mereka membiarkan saja  apa yang masuk yang mereka ingini  dan apa yang tidak
dibiarkan masuk, apa yang mereka saring masuk dan yang disaring keluar dengan jenis
filter mereka sendiri. Mereka membiarkan saja begitu banyak hal dari dunia ini masuk
untuk  memuaskan  orang-orang  tidak  percaya  yang  ada  di  sana.  Mereka  akan
membawanya masuk tidak peduli seperti apa mereka itu asalkan mereka mendapatkan
uang.  Mereka  akan  membawanya  masuk  tidak  peduli  seperti  apa  mereka  asalkan
mereka orang terkenal.  Tetapi ada satu hal tentang hal itu; anda tidak bisa masuk
seperti itu ke dalam Gereja Allah, ini bukan denominasi, yang saya maksudkan Gereja
Allah yang asli.

26 (58) Sama seperti perusahaan-perusahaan rokok sekarang ini, orang-orang yang
masuk  ke  semuanya  ini  yang  disebut  dengan  gereja-gereja  atau  denominasi-
denominasi, mereka memiliki citarasa; dan citarasa itu adalah karya-karya klasik dunia.
Dan tiap-tiap denominasi memiliki filter mereka sendiri, dan mereka memfilter semua
orang-orang Kristen  yang benar  yang akan mengatakan “Amin”  ketika  dia  sedang
berkhotbah, dan membawa masuk semua yang berambut pendek, yang wajahnya dirias
seperti Izebel yang ada di daerah ini, sepanjang mereka adalah orang-orang terkenal.“
Si anu-anu datang ke gereja . . . Seorang bintang film, seorang yang terkenal . . .”
Itulah jenis filter yang mereka pakai. “Denominasi kami, presiden anu-anu, atau—atau
kolonel, atau orang penting itu anggota denominasi kami.” Lihatlah jenis filter apa yang
mereka pakai? Filter itu, adalah berasal dari dunia, orang-orang yang berasal dari dunia.

Orang-orang,  mereka tahu apa yang mereka inginkan.  Jadi  jika mereka harus
mendapatkan apa yang mereka inginkan, maka mereka pasti akan memiliki sejenis filter
tertentu dan cukup berbicara melalui dunia untuk memuaskan citarasa keduniawian
mereka. “Sebuah filter pikiran seorang pria, citarasa seorang pria perokok—sebuah filter
relijius dunia, dan citarasa seorang pria duniawi.”

27 (60) Mereka ingin menjadi relijius. Mereka berpikir mereka harus menjadi relijius,
karena mereka memiliki jiwa.

Ketika pertama kalinya kita  datang ke negeri  ini,  kita  mendapati  orang-orang
Indian menyembah matahari dan yang lainnya. Karena kenapa? Dia adalah makhluk
manusia.  Kita  kembali  ke  hutan-hutan  yang  di  Afrika  sana;  kita  mendapati  para
penduduk aslinya menyembah sesuatu. Kenapa? Mereka adalah makhluk manusia, dan
mereka harus menyembah.

Jadi makhluk manusia, tidak peduli serendah apa dia, dia tetap tahu bahwa ada
sesuatu di suatu tempat, tetapi dia sudah memperoleh suatu citarasa yang seperti itu
terhadap dunia sehingga dia tidak bisa menerima filter yang benar. Dia harus memiliki
filter yang dibuatnya sendiri. Masing-masing membuat jenis filter mereka sendiri.

Masing-masing perusahaan rokok menyombongkan filter miliknya, apa yang bisa
mereka  lakukan:  “Filter  yang  sesungguhnya,  ini  adalah  filter  yang  terbaik.  Yang
terdepan,” dan semuanya seperti itu. Berkata, “Citarasa datang, atau yang seperti itu,
dari yang terdepan.” Oh, astaga. “Terdepan . . .” Lantas apa yang berada di baliknya
itu? Tentu saja bukan pikiran seorang pria atau pikiran seorang wanita. Tetapi itulah
yang mereka katakan, benar-benar menipu orang-orang.
28 (64)  Sekarang,  kita  mendapati  di  zaman  kita,  bahwa  orang-orang  sudah
memperoleh suatu citarasa. Dan kenapa seorang pria mengisap rokok? Adalah untuk



Filter Pikiran Pria 9

memuaskan  citarasa/selera.  Kenapa  seorang  wanita  mengisap  rokok?  Memuaskan
citarasa.

Dan kemudian jika gereja sudah membayang-bayangkan, sebuah kelompok relijius,
mereka—untuk membawa orang-orang ke sana, mereka sudah harus memiliki sejenis
filter tertentu untuk memberikan kepada orang-orang citarasa yang mereka inginkan.
Jadi jika mereka tidak mendapatkan citarasa apapun yang mereka inginkan, mereka
tidak ingin rokok. Dan jika mereka tidak mendapatkan citarasa yang mereka inginkan di
dalam keagamaan, mereka tidak menerima keagamaan itu. Sekarang, itu sudah begitu
jelas.

Para wanita dengan rok-rok pendek, rambut pendek, wajah-wajah yang dirias,
pakaian yang seksi, mereka menginginkan itu; mereka suka itu.

Seperti yang saya ucapkan pagi ini—Minggu pagi yang lalu tentang roda yang ada
di tengah-tengah roda itu, atau jiwa kecil yang ada di dalam yang berada di dalam roh
itu, bagaimana roh itu yang berada di luar di antara jiwa dan tubuh itu mutlak bisa
diurapi oleh Roh Kudus. Apakah anda sudah mengerti itu? [Jemaat berkata, “Amin.”—
Ed.]

29 (68)  Nah,  mengikuti  hal  itu  dalam kelanjutannya  dari  pesan  “Ilah  Dunia  Ini,”
“Orang-Orang Yang Diurapi Di Hari-Hari Terakhir.” Yang berada di luar, lingkaran yang
di tengah itu . . . Lingkaran pertama adalah—indera manusia; lingkaran yang kedua
adalah indera roh: Kehendak—kehendak sendiri, keinginan, dan seterusnya. Tetapi yang
di dalam adalah jiwa. Jiwa itu dulunya dipredestinasikan [Ditentukan—Ed]. Jadi mereka
dapat mengurapi roh ini  untuk membuat tubuh yang di luar tunduk kepada roh itu,
“Tetapi  jiwa  yang  berdosa,  jiwa  itu  akan  mati.”  Jiwa  yang  menolak  di  dalam
ketidakpercayaan, Firman Allah, yang adalah bagian dari, jiwa itu akan kekal, sudah,
selalu . . .

Saya percaya dengan kematian yang kekal,  sama halnya saya percaya dengan
surga yang kekal, tetapi bukan neraka yang kekal. Tidak ada neraka yang kekal. Ada
sebuah kematian kekal bagi orang-orang yang . . .

Banyak dari mereka yang relijius di dunia pada masa ini sudah senantiasa mati.
Perempuan yang hidup di dalam kesenangan dengan rambut pendek dan wajah yang
dirias sudah mati selagi dia hidup. Alkitab mengatakan begitu. Paham? Nah, bisa saja
dia relijius, tetapi dia tidak pernah diselamatkan. Dia sudah memperoleh tanda lahiriah.
Barangkali dia sudah bernyanyi di dalam paduan suara, atau mungkin dia menari di
dalam roh; barangkali dia sudah berbahasa roh dan sudah memiliki semua penyataan
Roh; tetapi jika jiwa yang ada di dalam itu bukan anak perempuannya Allah (Paham?),
dia sudah binasa tidak peduli apa yang dilakukannya.

30 (71)  Dulu  semua  orang  Israel  secara  lahiriahnya  rohani,  semuanya  dipenuhi
dengan kebaikan Allah, dan bagaimana mereka menghormati  Allah dan seterusnya,
tetapi itu tidak berlaku. Yang di dalam mereka tidak bisa mengenali Firman Itu sendiri.

Tetapi  ketika  anda  dilahirkan  dari  Roh  Allah,  maka  anda  sudah  mendapatkan
sebuah—anda adalah seorang anak Alllah, dan anda dulunya adalah selalu seorang anak
Allah, dan anda akan selalu anak Allah. Tidak ada jalan untuk memisahkannya, karena
itu adalah—anda memiliki Hidup Kekal. Dan yang kekal tidak pernah ada permulaan,
juga tidak akan pernah ada kesudahannya.

31 (73) Oh, karena kasih karunia Allah sehingga Dia mau memberikan pengertian
kepada kita tentang misteri-misteri yang besar itu. Seperti yang diucapkan Paulus di sini
lebih jauh di Efesus, berbicara tentang suami dan isteri,  dan dikatakan, “Ini adalah
sebuah misteri,” bagaimana para wanita seharusnya hormat kepada suami mereka.
Bahkan di tempat yang kedua, saya yakin di situ, di dalam seluruh Alkitab di mana
hormat itu pernah diucapkan, yang dikatakan, para isteri melihat dirinya menghormati
suaminya,  menghormati  suaminya.  Dan  seorang  suami  seharusnya  menghidupi
kehidupan yang seperti itu di hadapan isterinya supaya isterinya dapat menghormati dia
sebagai seorang anak Allah. Dan jika dia tidak menghidupi jenis kehidupan yang seperti
itu, maka kemudian, tentu saja isterinya tidak akan menghormati dia, karena dia tahu
apa yang sudah dibuatnya. Tetapi ketika seorang pria yang adalah pria yang hormat,
hormat dan bersih terhadap isterinya, dan di hadapan keluarganya, seorang hamba
Allah yang sejati,  maka isteri-isteri,  anak-anak, mereka semua seharusnya hormat
kepada hamba Allah itu dengan suatu penghormatan.
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32 (74) Perhatikan, sekarang. Wanita, mereka ingin berambut pendek. Mereka ingin
mengenakan rok-rok pendek, rias wajah, make-up. Bikini-bikini mini ini dan barang-
barang yang mereka—yang mereka kenakan dewasa ini, mereka ingin melakukannya;
meskipun demikian mereka ingin pergi ke gereja. Anda lihat urapan itu ke atas roh itu,
bukan ke atas jiwa itu. Paham?

Berkata .  .  .  Ingin menjadi  orang Kristen dan juga melakukan hal-hal  ini.  Dan
gembala sidang mengatakan bahwa itu tidak apa-apa.  Lantas jika dia mengatakan
bahwa itu tidak apa-apa, “Anda bisa menjadi anggota; nama anda bisa berada di buku
gereja saya. Itu tidak apa-apa,” maka dia sedang memberikan kepada wanita itu filter
denominasinya  untuk  mencocokkan  dengan  selera  seorang  wanita  duniawi.  Dia
mengasihi dunia; dia suka dengan citarasanya. Jadi dia sudah memiliki sebuah filter bagi
wanita itu, tetapi dia sangat jauh dari pikiran seorang wanita. Tetapi begitulah anda. Di
situlah di mana saya menemukan teks ini.

Tidak, dia bukan seorang wanita yang berpikir. Seandainya dia berpikir dia akan
tahu bahwa gereja itu tidak akan menghakimi dirinya pada hari terakhir. Gereja itu
sedang menghakimi dia sekarang ini melalui keanggotaan dirinya, kesetiaannya kepada
lingkungan-lingkungan  yang  dia  ikuti  dan  perhimpunan-perhimpunannya.  Mereka
sedang menghakimi dia sekarang ini dengan hal itu. Tetapi Allah akan menghakimi dia
pada hari terakhir nanti. Jadi dia tidak berpikir.
33 (77)  Sama  seperti  pria  yang  merokok,  dia  begitu  mencintai  rokok  sampai
kemampuan-kemampuan  berpikirnya  telah  menjadi  mati  rasa  oleh  nikotin.  Dan
keinginan wanita sudah begitu mematikan kemampuan-kemampuan berpikirnya sampai
dia mau melakukan hal-hal ini yang adalah jahat dalam pandangan Tuhan. Karena dia
ingin  melakukannya;  itu  memuaskan  citarasa  seorang  wanita  duniawi.  Jadi  dia
menerima sebuah filter gereja duniawi; dia langsung pergi melaluinya dengan baik,
tidak ada yang menyusahkan. Memperlihatkan . . .

Sekarang, kita melihat di situ bahwa itu adalah Kebenaran. Gembala sidang itu
berkata, “Itu tidak apa-apa. Kita tidak menghukum para wanita yang melakukan itu. Itu
tidak apa-apa; tidak ada dosa di dalamnya.” Itu adalah melalui filternya. Menunjukkan
bahwa mereka pergi melalui sebuah filter teologia, dan mereka mendapatkan citarasa
teologia; dan mereka memiliki  citarasa teologia. Tetapi  tentu saja itu tidak melalui
filternya Allah. Tidak, tuan.
34 (79)  Sekarang,  jika  ada  sebuah filter  teologia  bagi  pemikir  teologia,  dan  ada
sebuah filter gereja bagi pemikir gereja, sebuah filter rokok bagi orang pemikir rokok,
harus ada sebuah filter yang sesungguhnya bagi pemikir yang sejati. Dan Allah memiliki
sebuah Filter, dan itu adalah FirmanNya. Itu adalah sebuah Pemisah, sebab Itu adalah
sebuah Air pemisahan bagi dosa. Nah, itulah pikiran pria atau citarasa manusia yang
kudus.

Dan  jika  seorang  pria  pergi  melalui  jenis  filter  dari  dunia  ini,  dia—dia  sudah
mendapatkan citarasa duniawi. Dan seperti perusahaan rokok, dia mendapatkan lebih
banyak anggota di dalam gerejanya dengan menekan mereka melalui filter yang ini.
Mereka katakan, “Lebih banyak wanita yang pergi ke gereja daripada pria.” Barangkali
itu  demikian.  Sekarang,  mungkin  saja  itu  benar  ketika  para  wanita  itu  pergi  dan
melakukan  apa  saja  yang  dia  mau.  Itu  benar.  Dia  akan  melakukan—dia  akan
menggabungkan  diri  dengan  apa  saja.  Tetapi  dia  pergi  melalui  filter  gereja  itu.
Seandainya dia  pergi  melalui  Filternya Allah,  dia  akan tampil  berbeda dari  hal  itu.
Paham? Dia tidak bisa melalui Filternya Allah dan tampil dengan rambut pendek. Dia
hanya tidak bisa melakukannya.

35 (81)  Sekarang,  yang  ini  mungkin  akan  sedikit  lebih  pahit,  barangkali  bagi
seseorang, tetapi ketika dia mulai melalui Filternya Allah, dan Itu berkata di situ supaya
mereka jangan memotong rambut mereka, I Korintus 11:5,615 selanjutnya apa? Dia
menginap ke pihak yang lain. Jika Itu mengatakan adalah dosa bagi seorang wanita
melakukan hal yang seperti itu dan dia tidak punya harga diri dengan berbuat yang
seperti itu . . . Jika dia ingin, dia berkata . . . “Yah, dia harus memotong rambutnya.”
Katanya, “Maka cukurlah kalau begitu.” Dan berkata, “Kita tahu adalah kehinaan bagi
seorang wanita memiliki kepala yang dicukur rambutnya,” dikatakan; “Maka biarlah dia
menudungi  kepalanya,”  Dan  rambutnya  adalah  penudungnya,  bukan  sebuah  topi,
nyonya. Rambutnya adalah penudungnya; Alkitab berkata .  .  .  ? .  .  .  Menunjukkan
bahwa dia adalah seorang Nazir  bagi  Tuhan.  Rambut panjang bagi  seorang wanita
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artinya seorang Nazir bagi Tuhan.

Nah,  kita  tahu bahwa itu  benar.  Tetapi  kita  dapati  jika  pikiran  pria,  demikian
disebut di dunia, bisa merokok dan masih punya citarasanya, seharusnya dia memiliki
cukup indera untuk mengetahui bahwa dia sedang mendapatkan tar dari tembakau itu.
Tetapi itu—yang dilakukannya hanyalah untuk menjual lebih banyak lagi kepadanya—
membuat dia membeli lebih banyak rokok.

36 (83) Dan filter gereja mendapatkan keanggotaan dan hal-hal yang seperti itu ketika
mereka melalui dengan sesuatu dan tetap menjadi milik gereja, mereka mendapatkan
anggota-anggota lagi. Bagaimana seandainya kita pergi ke gereja-gereja malam ini dan
memfilter/menyaring setiap orang kecuali mereka yang adalah orang-orang Kristen yang
asli yang sudah dilahirkan Firman. Akan terdapat banyak khotbah yang akan langsung
menabrak ke dinding pada malam ini. Benar. Karena itu melalui Filter tersebut.

Dan jika saya sudah memiliki keinginan di hati saya, dan saya berharap setiap
orang yang sedang mendengarkan saya memiliki keinginan yang sama: Tuhan, bawa
aku melalui FilterMu. Dan seperti yang dikatakan Daud, “Cobalah aku, dan ujilah aku,
dan apakah ada hal  yang jahat  padaku,  maka ambillah  itu,  Tuhan.”  Paham? Saya
menginginkan Filternya Allah. Tidak peduli apa yang dilakukan dunia, apa yang dimiliki
gereja, saya ingin menjadi pikiran seorang pria, demi merenungkan Siapakah yang akan
berdiri di dekat saya pada suatu hari nanti bagi penghakiman.

37 (85) Perhatikan, perusahaan rokok melakukan itu untuk menjual  lebih banyak
rokok; gereja melakukan itu untuk mendapatkan lebih banyak anggota. Seorang wanita
dengan rambut pendek, memakai celana-celana pendek akan tertangkap di Filternya
Allah; dia tidak dapat melaluiNya dengan berambut pendek, karena Alkitab berkata
bahwa  dia  tidak  seharusnya  melakukan  itu.  Dia  menghina  kepalanya  ketika  dia
melakukan itu. Kita seharusnya tahu itu. Tetapi kalau dia melalui gereja tidak masalah,
mereka semua yang lain.

Kadang-kadang saya bertahan, bukan untuk tidak setuju dengan setiap orang.
Saya tidak pernah membicarakan yang pribadi tentang siapapun, melainkan dosa yang
ada di dalam gereja. Anda memberi kesaksian kepada saya tentang itu. Saya bukan
mengatakan, “Nyonya anu-anu adalah anu-anu, atau Tuan anu-anu, atau Pendeta anu-
anu adalah anu-anu.” Tidak tuan. Saya katakan dosa adalah dosa. Andaikata itu ada di
dalam keluarga saya, itu ada di dalam diri saya, itu ada di dalam siapa saja, itu tetap
dosa. Bukan pribadi/individunya, saya bukan berbicara menentang individu-individunya.
Saya berbicara menentang dosa. Dan saya tidak peduli apakah itu ada di dalam diri saya
atau  siapapun  itu  maka  mulailah  melalui  Filternya  Allah,  dosa  apapun  akan
menghentikan anda tepat di situ.

38 (87) Perhatikan. Tetapi wanita yang ingin memiliki rambut pendek, dan memakai
rok  pendek,  dan  rias  wajah,  dan  sebagainya,  dia  bisa  pergi  melalui  filternya
Karismatik/Pentakosta dengan sangat mudahnya: tidak ada yang menghentikan dirinya.
Langsung ke maut, karena dia . . . Dia berkata, “Yah, tidak ada yang salah kok di situ.”
Jika anda mengasihi dunia atau hal-hal yang dari dunia, adalah karena kasih akan Allah
tidak ada pada anda.

Lantas melalui  roh ini,  dia bisa mengisap masuk ke jiwanya yaitu hal-hal yang
bukan  berasal  dari  Allah  dan  yang  menentang  Firman  Allah  jika  itu  adalah
citarasa/selera yang ada di jiwa itu. Itu bisa datang melalui citarasa, melihat, rasa . . .
Itu bisa datang melalui pikiran—melalui penalaran. “Itu tidak ada salahnya kok. Saya
punya rasa, saya punya perasaan. Saya punya perasaan bahwa ini tidak apa-apa.” Dia
langsung datang tepat melalui hal itu dan langsung masuk ke jiwanya, jika jiwanya
berasal dari jenis yang itu. Menunjukkan bahwa dia bukan mengisap melalui Filternya
Allah.  Tetapi  jika  dia  berambut  pendek,  memakai  rias  wajah,  rok  pendek,  celana
panjang,  terlihat  seperti  pria,  semua  celana  panjang  ini  dan  apapun  mereka
menyebutnya, mengucapkan barang-barang yang sejenis itu, dan melakukan hal-hal itu,
dan hidup bagi dunia, dia akan berhenti; dia tidak bisa melalui itu. Tidak, tuan. Itu akan
menghentikan dia dari sejak permulaan.

39 (89) Perhatikan, seseorang memandang seorang wanita yang bibirnya merah, dan
wajah  yang  dirias,  dan  rok  pendek  dan—dan  bikini-bikini,  dan  apa  saja  yang  dia
kenakan . . . Pikiran seorang pria yang sejati tidak akan memandangnya. Nah, seorang
pria yang adalah seorang anggota gereja akan memandangnya, mengaguminya. Tetapi
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saya tidak  peduli  mau terlihat  seperti  apapun matanya,  pikiran  seorang pria  akan
memalingkan  kepalanya.  Kenapa?  Dia  sudah  melalui  Filternya  Allah,  dan  dia  tahu
dengan memandangnya adalah berbuat cabul di dalam hatinya. Dia tidak berpikir bahwa
wanita itu cantik. Berkata, “Bukankah dia seorang yang cantik?” Bagi pria itu tidak.
Wanita itu adalah suatu yang terlihat najis, Izebel yang malang dan hina bagi pikiran
seorang pria. Seorang anak Allah memandang dia dengan malu bahkan sekalipun dia
adalah anggota dari keluarga wanita itu. Itu benar. “Bagaimana mungkin itu menjadi
saudariku namun bertingkah-laku seperti itu?” Paham?

Wanita itu mengisap melalui filter yang satu, sedangkan pria itu datang melalui
filter yang satunya. Pria itu tidak akan berpikir bahwa wanita itu cantik, sama sekali
tidak. Itu tidak cantik bagi seorang manusia Allah yang sejati.

40 (91) Ingat, suatu ketika sebelum Darah Yesus Kristus menjadi Filter, sebagaimana
akan kita bahas dalam beberapa menit, dulu anak-anak Allah memandang anak-anak
perempuan manusia yang cantik-cantik dan mengambilnya menjadi isteri mereka. Allah
tidak pernah melupakan itu. Lagi-lagi itu terjadi pada barisan Israel, dan Allah tidak
pernah mengampuninya; dan mereka masing-masing binasa. “Sebuah filter  pikiran
seorang pria . . .”

Saya keluar dari pertemuan ini; pada suatu malam ada seorang Ricky kecil yang
sedang berdiri di belakang sana di balik gereja, berkata kepada saya, kira-kira tiga atau
empat tahun yang lalu, berkata, “Alasan anda mengatakan itu, karena anda orang yang
sudah tua.” Dikatakan, “Menurut saya mereka terlihat menyenangkan.”

Saya katakan, “Saya bisa membayangkan itu.” Dengan hanya memandang pemuda
itu, anda dapat mengatakan seperti apakah dia. Saya berkata, “Biarlah saya beritahukan
sesuatu kepada anda. Berapa usia anda?”

“Kira-kira tiga puluh tahun.”

Saya katakan, “Ketika saya berusia lima belas tahun lebih muda dari anda, saya
berpikir hal yang sama.” Benar. Itu tetap najis.

41 (93) Sebuah filter pikiran pria! Sekarang, perhatikan, jika dia telah, pikirannya
yang difilter melalui Firman Allah, Filternya Allah, dia tidak akan memandang wanita itu,
dia tidak akan berpikir bahwa dia cantik; dia akan berpikir bahwa dia adalah seorang
Izebel. Dia akan berpikir bahwa di balik bibir-bibir yang merah itu adalah gigi-gigi taring
beracun yang akan mematuk dia. Dan Alkitab berkata, “Gerbang-gerbangnya adalah
gerbang-gerbang neraka; dan seorang pria  yang mendekati  mereka seperti  seekor
lembu pergi ke pembantaiannya. Ada sebuah Filter pikiran pria.

Apa yang anda inginkan? Ketika wanita turun ke jalan dengan berpakaian seperti
itu, dan kalian para pria memalingkan kepala anda, menatap ke sekeliling seperti itu,
anda bukan sedang memakai Filter pikiran seorang pria. Karena ketika anda melakukan
hal  itu,  anda  sedang  berbuat  cabul;  sebab  Filter  itu  berkata,  “Barangsiapa  yang
memandang seorang perempuan dan menginginkannya, sudah berbuat cabul dengan
dia.” Palingkan kepala anda, pikiran pria. Menjauhlah darinya. Dia tidak cantik; dia
adalah  seekor  ular  (Itu  benar),  meliuk-liuk  seperti  ular,  bertingkah  seperti  ular,
mematuk seperti ular. Menjauhlah darinya.

42 (95) Oh, ya, Firman Allah adalah sebuah Filter pikiran seorang pria. Siapapun tahu
itu; melalui itulah jiwa anda difilter: Firman Allah. Dan Itu membuat . . . Ketika anda
datang melalui Allah . . . Ketika pikiran seorang pria datang melalui Filternya Allah, itu
memberikan kepadanya citarasa pria yang kudus. Itu benar. Ketika anda datang melalui
Filternya Allah,  maka citarasa/selera  anda adalah citarasa seorang pria  kudus.  Itu
menjadikan suatu citarasa seorang pria yang benar. Slogan itu tentunya bagus.

Sekarang,  kita  mendapati  bagaimana  ini  dulunya  dilakukan  di  dalam sebuah
pralambang di Israel, sebab jemaat Israel hanya . . . Itulah alasannya membicarakan
hal  ini  sekarang,  jika hamba-hamba Tuhan tidak setuju pada apa saja yang sudah
dikatakan, ini hanya bagi jemaat saya yang sudah diberikan Allah kepada saya untuk—
untuk dikhotbahkan.

43 (97) Perhatikan, di Keluaran 19 . . . (Saya ingin anda membacanya ketika anda
pulang ketika anda punya lebih banyak waktu.) Perhatikan, ketika Israel sudah berbuat
dosa,  pertama-tama mereka  mengambil  seekor  lembu merah,  yang belum pernah
dipasang kuk pada tengkuknya. Yang artinya dia tidak pernah dipasang kuk dengan
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apapun.  Dan dia  harus  berwarna merah.  Warna merah adalah  warna pendamaian.
Apakah anda tahu bahwa sains/ilmu pengetahuan tahu bahwa jika anda mengambil
warna merah dan memandang melalui merah ke merah, hasilnya adalah putih?

Pandanglah melalui merah ke merah; itu putih. Dia memandang melalui Darah
Tuhan Yesus  yang berwarna merah dan dosa-dosa kita  yang merah menjadi  putih
seperti salju: merah melalui merah. Dan lembu itu disembelih pada waktu senja oleh
seluruh jemaat Israel, dan di situlah dioleskan ketujuh percikan dari darahnya ke atas
pintu di mana seluruh jemaat Israel harus masuk: sebuah pralambang tentang Tujuh
Zaman Gereja oleh Darah.
44 (99) Dan kemudian tubuhnya diambil dan dibakar. Itu dibakar bersama dengan
kukunya, dengan kulitnya, dengan ususnya, dengan kotorannya. Semuanya dibakar
bersama-sama, dan itu harus dipungut oleh seorang yang tahir dan harus ditaruh ke
dalam sebuah tempat yang tahir di luar jemaat. Oleh karena itu, seandainya saja Israel
dapat melihat pralambang itu, Firman Allah ini harusnya tidak dipegang oleh tangan-
tangan kotor ketidakpercayaan. Itu harus dipegang oleh seorang yang bersih, dan kalau
dia bersih, dia harus datang melalui Filternya Allah. Seorang yang tahir, tangan-tangan
yang tahir, dan itu harus disimpan di sebuah tempat yang tahir, bukan sebuah tempat di
mana kaum Izebel,  dan kaum Ricky, dan semuanya mengambil  bagian, mengambil
Perjamuan dan yang lainnya, sementara mereka mengunjungi isteri-isteri orang lain,
dan suami-suami orang lain, dan segala macam kenajisan, pergi dansa-dansi dan pesta-
pesta, dan berambut pendek dan memakai rok-rok pendek, dan lain sebagainya, dan
menyebut diri mereka orang-orang Kristen. Itu harus disimpan di tempat yang bersih
dan dipegang dengan tangan yang bersih.

Dan  kemudian  ketika  Israel  berdosa  dan  menyadari  bahwa  mereka  sudah
melakukan kesalahan, maka mereka dipercik dengan abu dari lembu betina ini, dan itu
adalah air pemisahan, sebuah penyucian bagi dosa.

45 (101) Perhatikan, begini. Dan ketika Israel, sebelum mereka dapat masuk ke dalam
persekutuan  di  dalam  penyembahan,  mereka  harus  terlebih  dahulu  melalui  air
pemisahan—pembenaran  oleh  .  .  .  Iman timbul  oleh  pendengaran,  mendengarkan
Firman. Kemudian mereka masuk ke dalam jemaat dengan tujuh percikan itu, darah itu,
untuk memperlihatkan bahwa sesuatu telah mati dan pergi mendahului mereka bagi
dosa mereka. Mereka dipisahkan melalui pendengaran akan Firman, Air pemisahan,
kemudian masuk ke dalam persekutuan.

Satu-satunya tempat di mana Allah bertemu dengan seorang manusia adalah di
balik aturan itu. Dia tidak akan menemui dia di tempat yang lain. Dia harus datang di
balik aturan itu. Allah hanya bertemu dengan Israel di satu tempat. Dan Allah hanya
menemui anda pada hari ini di satu tempat, dan itu adalah di dalam Yesus Kristus. Dan
Dia adalah Firman, Air  pemisahan. Dan DarahNya ditumpahkan bagi  seluruh Tujuh
Zaman Gereja, dan selanjutnya oleh Roh Kudus kita masuk ke dalam persekutuan itu,
yang hanya diberikan kepada gereja. Oh, betapa agungnya Dia.

46 (103)  Juga  sekarang,  kita  mau  melihat  di  Efesus  5:26.  Tadi  dikatakan  air
pembasuhan  oleh  Firman,  sebuah  Air  pemisahan.  Apa  yang  dilakukanNya?  Maka
Filternya Allah adalah Firman. Air pemisahan—air pembasuhan pemisahan oleh Firman,
Filternya Allah.

Maka anda tidak bisa masuk ke dalam Kristus melalui filternya suatu gereja. Anda
tidak bisa datang melalui filternya suatu denominasi atau filternya suatu kredo. Hanya
ada satu Filter di mana anda bisa masuk ke dalam tempat kudus itu; itu adalah melalui
air pembasuhan oleh Firman. Firman Allah adalah Filternya pikiran seorang pria.

47 (105) Gereja akan menghakimi anda di sini apakah anda seorang anggota yang
baik atau tidak. Mereka akan memberi anda penguburan yang bagus dan menaikkan
bendera setengah tiang pada saat kematian anda, mengirimkan karangan-karangan
bunga yang besar, dan—dan melakukan semuanya bagi anda, tetapi ketika turun ke
jiwa anda untuk menghadapi Allah, itu harus memiliki Hidup yang Kekal. Dan jika itu
adalah Hidup Kekal, itu adalah bagian dari Firman. Dan sebagaimana perkataan saya
tidak dapat menyangkali—tangan saya sendiri tidak dapat menyangkali tangan saya . . .
Mata saya tidak bisa menyangkali tangan saya, atau kaki saya, atau jari kaki saya, atau
bagian tubuh saya yang manapun. Mereka tidak dapat menyangkalinya, dan begitu juga
seorang pria tidak bisa menyangkali bahwa itu adalah bagian dari Firman Allah, atau
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seorang wanita, menyangkali satu bagian dari Firman Allah. Maka, para wanita, ketika
anda berpikir bahwa anda boleh berambut pendek dan masuk ke Hadirat Allah, anda
salah. Anda paham itu? Anda salah. Anda tidak bisa datang melalui Filternya Allah di
mana anda dibasuh oleh air Firman. Kemudian anda masuk ke dalam persekutuan. Anda
berpikir anda bisa, tetapi anda tidak bisa sebelum anda datang melalui Firman. Dan
setiap tempat yang kecil, setiap bagian kecil dari Firman Allah . . . “Manusia tidak hidup
dari  roti  saja tetapi  oleh setiap Firman.”  Itu harus datang melalui  penyaringan itu,
melaluinya. Dan hal itu memberikan suatu citarasa seorang pria yang benar, sebab
itulah yang sedang dicarinya, mencari sesuatu untuk membersihkan dirinya.

48 (106) Firman, Firman Allah adalah sebuah Filter pikiran pria, dan Itu menjadikan
citarasa  seorang  pria  yang  benar.  Dan  kita  tahu  itu  benar.  Memfilter  semua dosa
ketidakpercayaan, tidak ada lagi ketidakpercayaan ketika anda datang melalui Filter itu,
karena itu adalah citarasa seorang percaya yang sejati.

Orang percaya yang sejati ingin menjadi benar tanpa terkecuali. Dia tidak ingin
sekedar berkata, “Yah, aku anggota kelompok sosial. Aku milik gereja, gereja terbesar
yang ada di kota.” Saya tidak peduli  apakah itu suatu tugas yang kecil,  apakah itu
adalah sebuah halte rumput di suatu tempat, pikiran seorang pria tahu bahwa dia harus
bertemu Allah. Dan tanpa menghiraukan apa yang dikatakan gereja atau apa yang
dikatakan orang lain, dia harus datang kepada istilah-istilah Allah. Dan istilah-istilah
Allah adalah Firman Allah.

“Baiklah,” mereka berkata, “Firman Allah . . .” Tentu saja, mereka semua percaya
bahwa Itu adalah Firman Allah, tetapi dapatkah anda memfilter melaluiNya? Bagaimana
mungkin anda membiarkan seorang wanita yang berambut pendek datang melalui sana?
Bagaimana anda akan melakukan itu? Bagaimana mungkin anda membiarkan seorang
pria datang melalui sana yang ingin berpegang pada doktrin ini? Paham? Itu bukan
citarasa pikiran seorang pria. Bukan. Pikiran seorang pria akan berpikir—pikiran seorang
pria akan berpikir dua kali sebelum dia terjun ke dalam sesuatu yang seperti itu.

49 (108) Perhatikan, Firman itu tidak dapat menyangkali diriNya sendiri. Kemudian itu
dipuaskan—atau  itu  adalah  keinginan.  Itu  adalah  keinginan  akan  apa?  Apa  yang
membuat anda menginginkanNya sejak pertama kalinya? Karena jauh di dalam jiwa
anda ada suatu benih yang sudah ditentukan yang adalah Hidup yang Kekal yang sudah
selalu  berada di  situ—sudah selalu  ada di  situ.  “Semua yang telah diberikan Bapa
kepadaKu akan datang kepadaKu. Tidak ada satupun dari mereka yang akan hilang.”

“Citarasa pikiran seorang pria . . .” Ketika pikiran seorang pria mendengar Firman
Allah, “DombaKu mendengar SuaraKu, seorang yang asing pasti  tidak akan mereka
ikuti,”  sebab di  dalam situ ada Kehidupan, dan Kehidupan menghubungkan dengan
Kehidupan.  Dosa menghubungkan dengan dosa,  dan dosa  begitu  munafik  sifatnya
hingga ia berpikir bahwa ia diselamatkan sedangkan ia tidak diselamatkan. Ia berada
pada kemunafikan yang sangat dalam.

Anggota-anggota gereja menginginkan sebuah filter denominasi supaya mereka
bisa memiliki keinginan mereka sendiri dan tetap dikelompokkan sebagai orang-orang
yang relijius. Anda mendengar mereka berkata, “Oh, dia sangat relijius.”

50 (111)  Pada  suatu  hari  saya  berada  di  Afrika  sana,  dan  mereka  sedang
membicarakan tentang hal ini, beberapa dari anak-anak kecil itu sedang membicarakan
tentang lagu-lagu rock-and-roll  ini  yang dinyanyikan oleh Elvis Presley dan mereka
sedang menyanyikan, Pat Boone, dan entah siapa lagi, Ricky Nelson, dan mereka yang
lainnya. Saya berkata, “Mereka adalah sekumpulan orang murtad.”

Seorang gadis kecil berkata, “Wah, dia sangat relijius.”

Saya katakan, “Begitu juga Yudas.” Saya katakan, “Yudas hanya memperoleh tiga
puluh keping perak, Elvis Presley memperoleh beberapa juta dolar. (Paham?) Keduanya
menjual hak kesulungan mereka.” Paham? Saya katakan, “Mereka tidak ada artinya—
hutang yang paling buruk yang diperoleh negara. Masih tetap menipu seperti filter rokok
itu, denominasi-denominasi ini membiarkan anggota-anggota itu masuk. Mereka bahkan
seharusnya  tidak  .  .  .  Seharusnya  ada  sebuah  hukum supaya  mereka  tidak  boleh
menyanyikan  lagu-lagu  rohani.  Itu  menentang—seharusnya  ada  hukum  yang
menentang mereka kalau mereka melakukan itu. Tetapi semuanya sudah menjadi satu
tumpukan besar kemunafikan, dan di sanalah di mana mereka tinggal hari ini. Filt yang
sesunguhnya . . . [Kosong pada kaset—Ed.] bagi jiwa berkata, ”jika kamu mengasihi
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dunia atau hal-hal yang berasal dari dunia, maka kasih Allah tidak ada di dalam kamu.“

51 (113) Nah, anda tidak bisa—anda tidak bisa mengatakan bahwa musik rock-and-
roll berasal dari dunia—atau berasal dari Allah. Rock-and-roll berasal dari dunia. Semua
jenis dansa-dansa itu dan yang difilter—hal-hal yang kotor, najis, tepatnya, berasal dari
dunia. Semua itu berasal  dari  dunia. Anda tidak bisa mengatakan bahwa berambut
pendek bagi seorang wanita berasal dari Allah. Alkitab katakan itu bukan, jadi itu adalah
kenajisan dari dunia. Dan jika anda mengasihi setitik saja yang dari dunia, bahkan kasih
Allah tidak ada di dalam anda.

Lihatlah apakah itu . . . Baiklah, yang menarik. Itu adalah sesuatu yang ada di
dalam yang menarik. Jiwa itu sedang menarik akal anda melalui yang di luar turun ke
roh masuk ke jiwa. Dan jika jiwa itu mengasihi dunia, maka itu mati. Saya tidak peduli
seberapa banyak yang luar ini diurapi, dan sehebat apapun benarnya yang luar ini, jauh
di dalam sini itu mati. “Sebab dia yang mengasihi dunia atau hal-hal yang berasal dari
dunia, kasih akan Allah tidak ada di dalam dia.” Tidak peduli serelijius apa anda.

Filter  yang sesungguhnya itu,  akan—akan membuang semua hal  itu  dan tidak
menghasilkan apapun selain kesungguhan akan Allah,  Firman, masuk ke jiwa yang
sesungguhnya itu.

52 (116) Mereka seperti Esau, lahiriahnya bagus. Esau relijius secara lahiriahnya. Dan
kalau  bicara  soal  keagamaan,  nampaknya  lebih  rohaniah  dibandingkan  Yakub.
Nampaknya dia seorang yang lebih baik dibandingkan Yakub, tetapi yang di dalam dia,
siapakah dia . . . Dia relijius secara lahiriahnya, tetapi pikirannya tidak difilter. Dia tidak
berpikir yang benar tentang hak kesulungan. Dia—dia tidak berpikir bahwa Allah—tidak
berpikir bahwa hak kesulungan begitu berarti seperti yang dikatakan Allah. Begitulah
dia,  berkata,  “Aku  lapar;  apa  masalahnya  dengan hak  kesulungan itu?  Kamu bisa
memilikinya jika kamu menginginkannya.” Oh, astaga (Paham?), “Saya pergi ke gereja;
saya sama baiknya dengan anda. Denominasi saya seperti . . . Wah, itu adalah salah
satu yang terbaik di dunia. Dulu mama saya anggotanya; dulu papa saya anggotanya,
semua ini, itu dan yang lain. Gembala saya berpendidikan; dia bergelar anu-anu.” Itulah
yang membuat dia semakin jauh dari Tuhan. Itu bukan filter pikiran seorang pria. Kalau
memang harus begitu, bagaimana mungkin Petrus bisa seperti itu sedangkan dia bahkan
tidak bisa membuat tanda tangan atas namanya sendiri. Tetapi dia membungkus Filter
pikiran seorang pria.

53 (117) Perhatikan. Oh, bukan main. Esau berpikir bahwa hak kesulungan itu bukan
artinya seperti apa yang sudah dikatakan Allah, bahwa itu adalah perbedaan antara
hidup dan mati. Dan begitulah seperti Hawa dan seperti Yudas, menjual hak kesulungan
mereka untuk sebuah citarasa kepuasan peradaban pengetahuan. Tepat untuk itulah
Hawa  menjual  hak  kesulungannya.  Dia  menjualnya  bagi  sedikit  citarasa  ilmu
pengetahuan, sedikit citarasa pengetahuan duniawi, sebuah gereja kecil yang lebih baik,
sekelompok kecil orang yang lebih baik, demikianlah itu disebut di masa ini. Paham?
Dan Yudas menjual hak kesulungannya bagi tiga puluh keping perak dan menjadikan
sedikit ekstra dolar, “Jemaat saya yang di sini bisa membayar lebih banyak kepada
saya, dan saya akan berkhotbah saja di sini.” Paham? “Jadi jika saya menjadi seorang
pengkhotbah, baiklah . . .”

54 (118) Mereka berkata, “Saudara Branham, kami percaya bahwa Pesan itu benar
tapi kami tidak bisa menerimanya. Kalau kami menerimanya, wah, di mana kami akan
berkhotbah?” Dunia, saudara, itulah jemaat. Tentu saja. “Wah, tidak ada seorangpun di
antara saudara-saudara itu yang mendukung saya.” Saya—saya tidak mengharapkan
adanya  dukungan  dari  saudara-saudara  itu.  Saya  mengharapkan  Yesus  Kristus
mendukung  saya,  karena  Dia  mempertahankannya.  Dialah  Seorang  yang  telah
mengatakannya.

Dan ketika hak kesulungan yang sebenarnya, Darah itu, difilter oleh Firman, dan
semua dosa,  dan dunia,  dan gereja,  dan denominasi-denominasi,  dan sekte-sekte
ditinggalkan di luar . . . Pendidikan, peradaban, gereja, denominasi, sistim, segala jenis
dosa ditinggalkan di luar ketika pikiran seorang pria menerima Filter pikiran seorang pria
dalam penilaian Allah.

Tidak ada yang tersisa di  dalamnya ketika seorang manusia menarik hidupnya
melalui Filternya Allah. Perhatikan. Di sinilah hidup anda benar-benar dikacaukan oleh
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dosa, karena anda dilahirkan di dalam dosa, dibentuk di dalam kejahatan, datang ke
dalam dunia mengucapkan dusta. Saya ingin mengatakan sesuatu, seperti yang biasa
diucapkan Saudara McCully. Dengarkan saya.

55 (121)  Ketika  anda  datang  ke  dalam dunia  ini,  anda  dilahirkan  di  dalam dosa.
Bahkan anda tidak datang dengan suatu kesempatan untuk berjuang. Anda dilahirkan di
dalam dosa, dibentuk di  dalam kejahatan, datang ke dunia mengucapkan dusta, di
dalam roh anda sendiri menginginkan dosa, seorang yang mengasihi dosa, karena anda
dilahirkan di dalam dosa. Anda tidak memiliki kesempatan. Tetapi jauh di dalam diri
anda di suatu tempat (Di sini anda datang.) ada sesuatu di situ yang mulai menarik. Jika
anda tahu itu adalah sesuatu yang sudah memberitahu anda bahwa ada seorang Allah di
suatu tempat, dan anda membaca FirmanNya, kemudian anda menerima gereja, anda
menerima ide-ide mereka sesudah anda diberitahu yang lebih baik, maka anda tidak
pernah memakai Filter pikiran seorang pria. Tetapi ketika anda memakai Filternya Allah
yang adalah Filternya pikiran seorang pria, karena “semua filter yang lain akan berlalu,
tetapi  FilterKu tidak akan .  .  .”  .  .  .  Dan ketika anda menerima Filternya Allah dan
menarik  hidup anda,  keinginan-keinginan anda .  .  .  Jika anda menarik  keinginan-
keinginan anda melalui Filternya Allah, Filter pikiran seorang pria, tidak ada yang tersisa
selain Roh Kudus.

Sekarang, jika anda ingin pembuktian Roh Kudus, inilah dia. Ketika jiwa anda mau
cocok dengan Firman Allah dalam segala hal, itu menunjukkan anda sudah menarik
hidup anda melalui Filter pikiran seorang pria, Filternya Allah.

56 (123) Perhatikan. Apakah Filternya Allah? Dia berkata kita dibasuh oleh air Firman.
Dan ketika di taman Eden Allah memberikan Adam dan Hawa sebuah Filter, Dia berkata,
“Jangan kamu menarik apapun yang dari ini di sana.” Tetapi Setan membuat lubang di
situ, dikatakan, “Oh, itu adalah . . . Sedikit saja kan tidak akan melukai.”

Setetes  saja  dijatuhkan,  itu  saja  sudah  membawa  kematian  masuk  ke  umat
manusia. Itu saja yang diperlukan, satu rasa nikotin saja, maka mereka lenyap.

Tidak ada yang tersisa selain Roh Kudus.

Dan kemudian, itu menunjukkan bahwa di dalam diri anda adalah bahwa benih
yang ditentukan ada di dalam anda itu membuat anda lapar akan Allah. “Semua yang
telah diberikan Bapa kepadaKu, sudah diberikan kepadaKu untuk ditebus, mereka telah
mati  bersamaKu di  Kalvari;  mereka bangkit  dengan Aku di  dalam kebangkitan itu;
semua  yang  telah  Dia  berikan  kepadaKu,  akan  datang  kepadaKu.  Mereka  akan
ditempatkan di dalam tubuh (apakah mereka itu kaki, lengan, hidung, mulut, apapun
itu).  Mereka  akan  ditempatkan  di  sana,  dan  mereka  akan  datang  kepadaKu  pada
waktunya.” Oh, bukan main!

57 (127) Di situlah penyaringan yang sesungguhnya itu. Dari semua dosa dunia dan
kasih akan dunia sudah mati  dan jiwa ini  sedang menarik satu hal  saja.  Inilah dia,
jangan  ingat  itu—jangan  lupakan  itu.  Anda  semua yang  berada  di  luar  sana  pada
saluran-saluran telepon, tempatkan ini ke dalam pikiran anda. Ketika pikiran seorang
pria mulai berpikir di hadapan Siapa dia akan berdiri dan apakah Firman Allah itu, ketika
dia  mulai  berpikir,  kemudian ketika  dia  menarik  melalui  itu,  tidak ada yang dapat
memberikannya selain Roh Kudus. Apakah itu? Itu adalah bakal benih, benih Firman dari
mulanya, bahwa anda sudah ada di dalam Allah sejak mulanya, berdiri di sini menarik
benih Kehidupan itu. Benih itu ada di dalam hati anda oleh penetapan. Haleluya. Benih
sudah ada di situ oleh penetapan Allah, ditentukan. Dan ketika ia menarik, ia tidak bisa
menarik melalui apapun yang lain selain Firman. Dan selanjutnya itulah citarasa pikiran
seorang pria, orang yang benar, manusia kudus yang memahami Alkitab, bahwa Yesus
Kristus sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Apa yang masuk ke tempat yang di sana
itu? Itu Firman yang ada di dalam hati “Dalam hatiku aku menyimpan FirmanMu supaya
aku jangan berdosa terhadap Engkau.” Apakah itu ketika ia menarik melalui Firman?
Hanya ada satu hal yang akan melalui Firman; itulah Roh Kudus. Hanya itulah hal yang
dapat melalui Firman, adalah Roh Kudus. Dan Filter pikiran seorang pria memberikan
citarasa seorang pria kudus.

58 (128) Kemudian dia sudah merasakan hal-hal  surgawi.  Dia sudah memperoleh
Firman Allah di dalam hatinya; dia melihat Itu dimanifestasikan di hadapannya. Dan
seluruh jiwanya dibungkus di dalamNya, dan dunia dan semua hal yang lain yang ada di
sekitar dirinya mati.



Filter Pikiran Pria 17

Filter agama pikiran seorang pria . . . Dan sekarang saya sedang berpikir tentang
memfilter agama. Ketika Filter pikiran seorang pria memberikan citarasa seorang pria
kudus (Paham?), Itu memuaskan selera dia. Dia melihat bahwa Yesus Kristus sama
kemarin, hari  ini,  dan selamanya. Jadi  begitulah. Melihat Dia tepat di  hadapan kita
sedang melakukan hal-hal yang sama seperti yang sudah Dia lakukan; itu memuaskan
citarasa manusia yang kudus, pikirannya.

Pada waktu itu dia tahu bahwa dia sudah pindah dari maut kepada hidup. Dan dia
mengasihi . . . Dan—dan—dan ia mengasihi bagi dunia—untuk ditegaskan—dan ingin
supaya Firman ditegaskan dan dibuktikan. Di tiap-tiap zaman dia menantikan Itu, sebab
dia adalah seorang manusia yang kudus dan dia sudah memperoleh keinginan untuk
melihat Allah. Yang lain hanya ingin bergabung dengan gereja. Orang yang ini ingin
melihat  Allah.  Dia  tidak  melihatNya  di  dalam  sekumpulan  kredo-kredo.  Dia  tidak
melihatNya di dalam pipa organ besar yang bagus, atau di katedral-katedral, dan salib-
salib yang tinggi, atau sarjana-sarjana yang cemerlang dengan jubah pendeta yang
berkerah putih. Dia tidak melihatNya di—di dalam diri seorang teolog; dia melihatNya di
dalam penegasan FirmanNya.

Aku sudah melihat Dia di dalam nyala api . . .
Mataku telah melihat Kemuliaan akan kedatangan Tuhan;
Dia sedang menginjak-injak tempat pembuatan anggur itu
di mana anggur murka Allah disimpan;
Dia telah melepaskan terang yang ajaib
dengan pedangNya yang cepat dan dahsyat;
KebenaranNya terus berjalan . . .
(Itu akan sampai kepada akhirnya. Benar, tuan.)

59 (131)  Mengerti  yang saya maksudkan? Filter  seorang pria—atau Filter  pikiran
seorang pria. Seorang pria yang ingin berdiri di hadapan Allah . . . Apakah dulunya
Filternya Allah itu? FirmanNya.  “Pada hari  kamu memakannya,  pada hari  itu  kamu
mati.” Saya tidak peduli apa yang sedang terjadi di luar sini; jangan anda melewati
Firman  itu.  Dibasuh  oleh  air  Firman,  Filter  pikiran  seorang  pria:  bukan  sebuah
denominasi, bukan sebuah kredo, bukan sebuah gereja, bukan sebuah katedral, tetapi
Filter pikiran seorang pria. Sebab anda akan dihakimi oleh Firman. Pikiran seorang pria
akan memikirkan hal itu. Seorang pria yang bodoh atau citarasa dunia akan menerima
apa saja, suatu pengganti. Kenapa harus pengganti sedangkan ada yang asli?

60 (132) Renungkan. Coba renungkan sejenak. Seorang wanita berbahasa roh dengan
berambut pendek dan memakai lipstik, dan kemudian gereja masih saja berpegang
pada hal itu bahwa itu adalah bukti Roh Kudus.

Atau  seorang  pengkhotbah  dari  sebuah  seminari  atau  sekolah  Alkitab  yang
memakai baptisan trinitas atau berkompromi terhadap Firman bagi kredo atau sebuah
denominasi, apakah itu Filter pikiran seorang pria? Bukan seperti cara saya melihatnya,
saudara. Itu adalah seorang pria yang bodoh yang sedang menarik melalui hal itu. Itu
benar. Dapatkah anda membayangkan itu? Sebagai gantinya memakai Firman Allah
sebagai sebuah Filter bagi jiwanya, malah membiarkan kredo dan denominasi tua itu
menumpuk ke atas dirinya seperti itu, sebagai gantinya menerima Firman Allah sebagai
sebuah  Filter  .  .  .  Dan  kemudian  dia  sepenuhnya  tercemar  dan  membiarkan
mempengaruhi dirinya masuk ke doktrin-doktrin manusia, melakukan hal-hal tertentu,
hampir-hampir menipu orang pilihan dan mengabaikan Firman sedangkan dia dapat
menarik masuk ke jiwanya, jika ada sesuatu di situ untuk ditarik. Tetapi jika benih yang
ditentukan itu (Jangan lewatkan ini.)—jika benih yang ditentukan itu tidak ada di situ, ia
tidak akan menarik melalui situ. Karena ia akan menarik sebab itu adalah keinginan.
61 (134) Jika seorang pria perokok menginginkan citarasa seorang pria perokok, dan
jika dia sudah memegang sebatang . . . Saya katakan, “Isaplah jarimu.” Dan dia berdiri
di sana mengisap jarinya, wah, dia akan berkata, “Itu bodoh,” Mengapa? Selera/citarasa
dia adalah untuk nikotin. Jadi dia bukanlah pikiran seorang pria. Paham?

Namun anda berkata, “Baiklah, saya tidak—saya tidak merasakan apa-apa . . .
Saya ingin merasakan dunia. Saya—saya ingin merasakan rokok; saya tidak merasakan
itu.” Berikan kepadanya kancing baju dan biarkan dia mengisap itu. Paham? Tentu,
biarkan dia mengisapnya.

Dia berkata, “Saya tidak merasakan apa-apa.” Lantas untuk apa anda mengisap
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itu? Anda harus punya keinginan untuk merasakan nikotin. Dan kalau anda mengisap
sebuah kredo gereja dan kalian kaum wanita masih saja berambut pendek, merias
wajah, dan berpakaian seksi, dan kalian kaum pria memandang mereka dan semua hal-
hal ini dan bertindak tidak pantas dengan cara anda, apakah itu? Apakah yang ada di
situ? Dunia masih ada di situ, dan anda memperoleh suatu citarasa; dan anda sedang
menarik itu untuk suatu citarasa.

62 (137) “Saya pergi ke gereja ini; mereka tidak pernah menyebutkan tentang hal itu.
Mereka tidak akan mengatakan apa-apa tentang hal ini, tidak pernah mengucapkan
apapun  tentang  hal  itu.  Tidak  ada  satupun  dari  hal-hal  ini  yang  dikemukakan.
Pengkhotbah kami lebih berwawasan luas daripada yang itu. Kami tidak membicarakan
ha-hal yang seperti itu.” Apakah itu? Anda sudah memperoleh citarasa dunia bagi apa
yang sedang anda isap. Itu benar.

Tetapi pikiran seorang wanita tidak akan menerima hal yang seperti itu. Dia tahu
bahwa dia harus kudus. Dan satu-satunya hal yang bisa anda tarik dari Firman Allah
adalah Roh, Kuasa Menghidupkan, untuk membuat Firman itu sendiri yang ada di dalam
diri  anda hidup untuk memanifestasikan Yesus Kristus di  zaman yang sedang anda
hidupi.  Haleluya. Saudara, jika itu bukan kebenaran, saya tidak tahu lagi apa yang
benar. Saya sudah tidak waras jika itu bukan Kebenaran.

Itu adalah Firman itu sendiri yang ada di dalam hati anda, yang ditentukan di situ,
itu sedang menarik. Dan ia membuang dunia itu, ia tidak menginginkan itu. Tetapi
ketika ia sampai ke sini ke Firman, ia mulai menarik. Dan ketika ia menarik melalui
Firman, itu tidak bisa yang lain selain Roh Kudus untuk menghidupkan Firman itu.

63 (140) Kemudian suatu pikiran, Filter seorang pria relijius adalah Firman, dan itu
memuaskan citarasa kudus yang ada di dalam hatinya: “Filter pikiran seorang pria,
citarasa seorang pria kudus.” Oh, bukan main, sungguh kita masuk.

Sebagai gantinya memakai Filternya Allah bagi jiwanya, malah dia membiarkan
Setan menipu dia dengan suatu denominasi atau kredo, persis seperti perusahaan-
perusahaan rokok yang sedang menipu kalian orang-orang yang mengisap rokok. Anda
hanya mendapatkan lebih banyak lagi anggota, dan itu saja.

Oh, biarlah saya akhiri dalam beberapa menit dengan mengatakan ini.

64 (142) Laodikia yang buta, betapa butanya kita. Laodikia yang buta, memimpin
orang buta di zaman ini di bawah kepura-puraan yang palsu, di bawah kredo-kredo yang
palsu, di bawah dokma-dokma yang palsu, di bawah denominasi yang palsu, di bawah
buku-buku kredo yang palsu. Oh, Laodikia yang buta, memimpin orang buta, kalian
semua menuju ke lubang.

Ubahlah filter anda malam ini, pengkhotbah. Jangan isap nikotin denominasi itu
masuk  ke  sistim  anda,  dokma-dokma  dan  kredo-kredo,  yang  dikatakan  Yesus,
“Barangsiapa  menambahkan  satu  kata  kepadaNya  atau  mengurangi  satu  kata
daripadaNya . . .” Ketika anda memberitahu jemaat anda bahwa tidak apa-apa bagi para
wanita untuk melakukan itu, dan bagi para pria untuk melakukan itu, dan semua hal ini,
itu,  dan yang lain,  sepanjang mereka setia kepada hal  ini,  dan melakukan itu,  dan
memelihara  kredo-kredo ini  dan  yang lainnya,  tidakkah anda malu  pada diri  anda
sendiri?

“Orang-orang Farisi yang buta,” Yesus berkata.

65 (144) Dan sebagaimana Yesus berseru, “Orang-orang Farisi yang buta,” Roh Kudus
yang ada di  dalam hati  saya pada malam ini  berseru,  “Laodikia  yang buta,  betapa
seringnya  Allah  mau  memberikan  kebangunan  rohani  kepadamu,  tetapi  sekarang
waktumu telah tiba. Sudah terlambat sekarang. Betapa engkau sudah mentertawakan
dan mengolok-olok orang-orang yang sudah diutus Allah kepadamu? Tetapi sekarang
waktumu  telah  tiba.  Oh,  Amerika  Serikat,  Amerika  Serikat,  betapa  Allah  rindu
mengumpulkanmu seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya, tetapi kamu tidak
mau.” Sekarang, Suara ini akan pergi dari ujung ke ujung, dari utara ke selatan dan dari
timur  ke  barat.  Betapa  Allah  rindu  mengumpulkanmu,  tetapi  kalian  tidak  mau.
Sekarang, waktumu sudah tiba.

Bangsa-bangsa sedang pecah; dunia sedang runtuh. 1500 mil bongkahannya, tiga
atau empat mil lebarnya, akan tenggelam ratusan—atau mungkin turun sedalam 40 mil
ke  dalam keretakan  pada  permukaan  lapisan  bumi  di  sana  pada  suatu  hari  nanti,
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gelombang-gelombang akan benar-benar menerpa negara bagian Kentucky. Dan ketika
itu terjadi, itu akan mengguncangkan dunia dengan begitu kuat sehingga segala sesuatu
yang berada di atasnya akan berguguran.

Oh, sembunyikanlah saya pada Batu Karang Segala Zaman. Tuhan, biarlah saya—
biarlah saya . . . Berhembuslah ke saya, Tuhan. Roh Allah Yang Hidup, berhembuslah ke
saya. Biar saya menerima Filternya Allah dan hidup di bawahnya, Tuhan. Biarlah saya
menghirup udara yang segar dari Roh Kudus ke dalam paru-paru saya, di dalam jiwa
saya  setiap  harinya,  sehingga  saya  tidak  berdosa  terhadap  Engkau,  Oh  Tuhan.
Hembuslah saya, Roh Kudus; hembuslah saya. Saya akan . . .
66 (147) Biarlah saya tanam Firman Allah di dalam hati saya dan maksudnya di situ
supaya saya tidak akan menyimpang ke kanan atau ke kiri menjauh dariNya, tetapi saya
akan hidup setia kepadaNya di sepanjang kehidupan saya. Oh, Allah Bapa, maka utuslah
Roh Kudus turun ke atas saya untuk menghidupkan Firman-firman itu bagi saya, supaya
saya memanifestasikan Yesus Kristus di hadapan mereka yang ada di hadapan saya
untuk menantikan itu terjadi. Itulah doa saya.

Oh, bukan main. Perhatikan bagaimana mereka bertindak di zaman ini di gereja-
gereja mereka. Mengisap orang-orang melalui filter-filter denominasi mereka ke dalam
dewan oikumene. Mengapa? Mengapa? Sebab itu memenuhkan keinginan hati mereka:
organisasi. Mereka memiliki citarasa bagi organisasi. Mereka akan lakukan itu.

Setiap kali Allah mengirimkan kebangunan rohani kepada mereka, dan mereka . . .
Apa yang mereka lakukan? Mereka mengorganisasikannya. Apakah itu benar? Sehingga
mereka memiliki jenis filter mereka sendiri, karena mereka sudah memperoleh citarasa
yang hebat.  Dan sekarang Allah akan memberikan keinginan mereka akan citarasa
mereka kepada mereka. Dia akan memberikan kepada mereka .  .  .  Mereka sedang
mengisap orang-orang itu  langsung masuk ke dewan oikumene itu,  dan kemudian
mereka mendapatkan citarasa organisasi. Mereka melihatnya datang.

67 (150) Oh, gereja Laodikia, jangan tertipu di zaman ini oleh penipuan-penipuan
mereka. Oh, Karismatik/Pentakosta, kalian yang sudah masuk ke Laodikia, kalian yang
adalah bagian dari Laodikia, gereja itu mati melalui Metodis, Baptis, dan Presbiterian,
sekedar  sebuah  bentuk  yang  ritual  .  .  .  Tetapi  kalian  Karismatik/Pentakosta  yang
dulunya masih bisa mengucapkan, “Amin.” yang bisa membawakan banyak musik ke
atas podium dan sudah memotong pendek rambut para penarinya di semua tempat,
namun yang  masih  percaya  pada  kesembuhan  Ilahi,  betapa  seringnya  Allah  ingin
mengambil  kalian,  tetapi  kalian  sudah  mengambil  filter  yang  lain,  sebuah  filter
denominasi. Betapa seringnya Allah ingin mengambil kalian.

Betapa menipunya itu. Matius 24:24, Yesus berkata bahwa itu akan menipu orang
Pilihan  juga  sekiranya  mungkin.  Betapa  miripnya  anda,  sama  seperti  Hawa  yang
meninggalkan  satu  atau  dua  hal  saja  yang  tidak  mau  dia  terima  karena  kalian
diorganisasikan dan tidak bisa menerima itu. Itu saja yang diperlukan. Mungkin saja
anda menerima seluruhnya, sebab melalaikan yang terkecil, bersalah atas semuanya.
Oh.
68 (152)  Karismatik/Pentakosta,  Karismatik/Pentakosta,  lewatkanlah  pikiranmu
melalui Filternya Allah, bukan mimpinya denominasi anda, dan anda akan tampil dengan
citarasa seorang pria yang kudus, baptisan Roh Kudus yang sesungguhnya.

Dapatkah anda membayangkan seorang suami membiarkan isterinya memotong
rambutnya,  memakai  rok-rok  pendek,  atau  memakai  celana-celana  panjang,  dan
berkata  bahwa  dirinya  datang  melalui  Filter  pikiran  seorang  pria.  Dapatkah  anda
membayangkan seorang pria melakukan suatu hal yang seperti itu.

Dapatkah anda membayangkan seorang pengkhotbah berdiri di mimbar, karena dia
dibayar bagus oleh sebuah jemaat yang menepuk-nepuk punggungnya, memanggil dia
“Doktor,  Saudara,  Pendeta,”  dan  membawa  dia  ke  segala  macam  pesta  di  mana
terdapat  tempat  mandi  campur  dan  yang lainnya  di  pantai-pantai,  dapatkah  anda
membayangkan seorang pria  yang mengklaim bahwa dirinya  datang melalui  Filter
pikiran seorang pria?

Dan sebagian dari  para  wanita  itu  yang ada di  atas  podium dengan pakaian-
pakaian mereka yang panjangnya di atas lutut-lutut mereka dan potongannya begitu
ketat, dan mempertontonkan setiap lekukan, setiap gerakan yang mereka buat, dan
pakaian dalam mereka terlihat melalui pakaian-pakaian mereka, sama buruknya dengan
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memakai  rok-rok  pendek,  bikini-bikini,  atau  apapun  yang  lainnya.  Kalian
Karismatik/Pentakosta, buta, para pengkhotbah Laodikia, berapa lama Allah bersabar
kepada kalian? Saya tidak tahu. Kiranya Allah berbelas kasihan pada—pada mata kalian
yang buta.  Malam ini  Dia punya minyak pelumas mata untuk membuka mata anda
supaya anda melihat.

69 (156) Seperti yang saya katakan pagi ini bahwa kita berada di zaman melihat, di
puncak.  Tidak  ada  lagi  indera-indera  yang  berada  di  atasnya  di  mana  anda  bisa
bergerak secara lahiriahnya untuk mengetahui. Anda . . . Dari hidung anda anda dapat
mencium, dari bibir anda anda dapat berbicara, dari tangan anda anda dapat meraba
dan menjangkau, dan kaki anda dan seterusnya, tetapi anda tidak bisa bergerak lebih
jauh selain dengan mata anda.

Maleakhi 4 sudah datang: melihat, akan ada Terang di waktu senja, oh, berjalan di
dalam terang.

Kita akan berjalan dalam Terang, suatu Terang yang indah,
Yang datang di mana embun meneteskan rahmat yang terang;
Menerangiku di sekelilingku siang dan malam,
Yesus (Firman), Terang dunia.

Benar,  tuan.  Lewatlah melaluinya,  oh,  saudara,  dan anda akan tampil  dengan
citarasa orang kudus dengan Roh Kudus.

70 (159) Oh, kaum wanita, lewatkan saja pikiran anda untuk berpakaian modern,
lewatkan  saja  pikiran  modern  anda  .  .  .  Sebelum anda  pergi  keluar  ke  jalanan  di
hadapan para pria . . . Kalian para wanita muda, kalian para wanita tua, sebelum kalian
pergi ke jalanan dengan pakaian anda yang begitu ketat, yang dipres di belakang dan di
depan . . . Saya tidak mengkritik; saya saudaramu. Saya berdiri antara yang hidup dan
yang mati dan sadar apa yang sedang saya katakan. Sebelum anda keluar—dan tahu
bahwa tubuh anda adalah sebuah susunan yang suci, sebuah golongan yang suci yang
sudah diberikan  Allah  kepada kalian—sebelum anda memasuki  jalanan seperti  itu,
lewatkanlah pikiran anda melalui  Filter  pikiran seorang wanita.  Dan biarlah diingat
bahwa  barangsiapa  yang  memandang  anda  dan  menginginkan  anda,  anda  sudah
berbuat cabul dengannya. Ingat itu, saudari.

Dan, saudara, sebelum anda memalingkan kepala anda untuk memandang dia
pada pandangan yang kedua, lewatkanlah pikiran anda melalui Filter pikiran seorang
pria; anda akan tampil dengan citarasa orang kudus (Paham?) untuk melakukan apa
yang benar.

71 (161) Perhatikan, jika anda melewatkan pikiran anda melalui Filter pikiran seorang
wanita, anda akan keluar dengan pakaian seorang wanita yang kudus. Itu benar. Anda
akan keluar, saudara, dengan pandangan seorang pria yang kudus. Nah, itu satu hal
saja. Semua yang anda lakukan, lewatkanlah itu melalui Filter Firman Allah, lihatlah
apakah itu benar atau salah.

Anda akan keluar dengan pakaian seorang wanita kudus, dengan rambut panjang,
pakaian yang sopan, berdiam diri, roh rendah hati, tidak berdiri dan membuat keributan,
bertengkar dan bertindak tidak pantas. Berdiam diri, roh lemah-lembut, yang adalah
harta yang besar dari Allah . . . Alkitab mengatakan demikian.

Sekarang, saya ingin menanyakan sesuatu kepada anda yang di daerah-daerah . . .
Kita akan akhiri dalam beberapa menit.

72 (163) Sekarang, marilah pada malam ini kita semua memeriksa keinginan kita, dan
kemudian anda dapat melihat jenis filter apakah yang sudah dan sedang anda lewati.
Mari memeriksa, kita masing-masing, di sini dan yang di seluruh daerah. Periksalah
keinginan anda, apa yang sesungguhnya anda inginkan dalam hidup ini.  Periksalah
untuk apa anda berjuang. Periksalah untuk apa anda berada di sini. Periksalah untuk
apa anda pergi ke gereja. Apa yang membuat anda . . . Adalah baik pergi ke gereja,
tetapi jangan—jangan hanya pergi ke gereja saja; itu tidak akan menyelamatkan anda.
Paham?  Periksa  saja  dalam  beberapa  menit.  Berkata,  “Apakah  tujuan  saya  .  .  .
Bagaimanapun juga jenis saringan apa yang sedang saya lalui?” Dan jika anda tidak
mau mengurus dengan Firman Allah, dan jiwa anda tidak mau melakukannya, maka ada
sesuatu yang salah, sebab itu memperlihatkan citarasa anda, bahwa kehidupan—jenis
kehidupan  apa  yang  ada  di  dalam diri  anda.  Jika  itu  adalah  sesuatu  yang  kudus,
bijaksana, menghormati, itu akan keluar dengan cara seperti itu, maka anda tahu apa
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yang ada di dalam diri anda, apa yang menarik citarasa itu. Memperlihatkan bahwa anda
adalah bagian dari Firman itu. Firman itu yang ada di dalam diri  anda menarik dari
Firman.

73 (164) Apa yang sedang ia tarik? Ia sedang menarik melalui Firman, karena anda
adalah bagian dari Tubuh Kristus di zaman ini. Dan jika Firman itu ada di dalam diri
anda, Ia hanya bisa menarik melalui Firman Roh yang menghidupkan Firman itu yang
ada di  dalam diri  anda.  Kalau  Firman itu  sendirian  akan—tidak  akan hidup.  Itulah
alasannya, “semua yang telah diberikan Bapa kepadaKu akan datang kepadaKu, dan
apabila Aku ditinggikan, Aku akan menarik semua orang kepadaKu.” Paham, paham?
Bapa . . .

Bagian dari Tubuh Kristus yang ada di dunia, yang ditentukan, ditaruh ke dalam
hati . . . Setiap orang yang adalah seorang Kristen yang sejati, yang dilahirkan kembali
di  zaman ini,  tahu semenjak  dia  masih  anak-anak atau  seorang gadis  kecil,  salah
satunya, bahwa ada sesuatu yang di dalam diri anda yang lapar akan Allah. Dan anda
mencoba bergabung dengan gereja-gereja dan semua yang lain; itu tidak akan berhasil.
Apakah itu? Itulah Firman tersebut. Anda dulunya sedang mencari suatu Filter, dan
suatu hari Itu menyala di hadapan anda; anda melihat Yesus Kristus sama kemarin, hari
ini, dan selamanya. Hal itu memuaskan citarasa tersebut. Paham? Karena kehidupan
yang dulunya ada di dalam diri anda sedang menarik. Lihatlah kehidupan itu yang ada di
dalam anda sedang menarik; itu adalah—itu mengemukakan apa keinginan anda yang
anda dapatkan di sini. Anda sedang menarik . . . Anda tidak dapat menarik melalui yang
ini, dan itu, dan yang lain; anda harus menemukan Filter yang benar itu, karena anda
adalah seorang yang berpikir. Paham?

Jika anda adalah seorang yang berpikir, anda ditentukan, atau difilter sebelum—
dari—sebelum dasar dunia.

74 (167) Dan jika seorang pelayan denominasi mendengar hal ini, saya berharap dia
mengambil Filter pikiran seorang pria itu, jika dia adalah seorang pelayan denominasi.
Maka dia akan membuang bungkus denominasi itu yang tentunya akan membinasakan,
karena itu  adalah perkataan manusia,  dan kemudian menerima Firman Allah  yang
difilter  sehingga tidak pernah bisa  gagal  ataupun berlalu,  dan Itu  akan memenuhi
citarasa pria yang kudus. Dan seperti Yakub, mau mengorbankan semua keduniawian
dan selera-selera setiap denominasi atau kemahsyuran yang ada di dunia, di mana anda
bisa menjadi uskup, kardinal, apakah anda ingin menjadi seorang penatua negara, atau
seorang gembala sidang dari suatu gereja yang besar, anda mau mengorbankan semua
yang ada: bukan seperti Esau yang menjadi bagian dari dunia, tetapi seperti Yakub,
anda mau memberikan segala sesuatu yang sudah anda dapatkan untuk memperoleh
hak  kesulungan  itu,  Filter  pikiran  pria;  karena  itu  akan  memberikan  kepada  anda
citarasa manusia kudus. Dan Itu akan memuaskan. Dan Itu akan memuaskan dan akan
menguduskan dengan citarasa yang kudus dari kebaikan Allah yang kudus.

75 (168)  Ingat,  Setan  membuat  lubang  pertama  itu  melalui  pikiran  Hawa—atau
pikirannya, untuk membiarkan selera hikmat dan pengetahuannya Setan dipuaskan.

Sekarang,  renungkan  hal  ini;  saya  akan  akhiri.  Setan  membuat  lubang  yang
pertama, karena dulunya semua yang dapat ditarik Hawa adalah Firman. Itu adalah Roh
melalui Firman Allah, karena dia berkata, “Sepanjang kamu menghirup melalui Filter ini,
kamu tidak akan pernah mati; tetapi kalau kamu menghirup dari yang di luar sini, kamu
akan mati.” Paham?

Dan Setan berkata, “Tetapi kamu tidak tahu apa-apa di sini,  tetapi coba kamu
rasakan sedikit dari yang sini dan kamu akan tahu; kamu akan menjadi seperti Allah.
Nah,  dia  tahu  yang  benar  dan  yang  salah;  kamu  tidak.  Dan  jika  saja  kamu  mau
merasakan sedikit dari yang ini . . .” Dan perempuan itu membiarkan dia membuat
sebuah lubang padanya, satu lubang kecil saja.

Sekarang, anda mengerti kenapa saya berkata . . . Anda berkata, “Mengapa anda
tidak mengajarkan kepada para wanita itu dan seterusnya tentang bagaimana caranya
menerima karunia-karunia roh dan hal-hal yang seperti itu?”

Saya  katakan,  “Bagaimana  anda  dapat  mengajari  mereka  aljabar  sedangkan
mereka  bahkan  tidak  mau  belajar  a-b-c  mereka?”  Satu  lubang  kecil  saja  yang
dibutuhkan.  Dia  menerima hikmat dunia:  dan ketika itu  terjadi,  itu  mendatangkan
kematian bagi seluruh keluarga, ingin merasakan hikmat.
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76 (173) Sekarang, lihatlah filter itu, dan tentu saja itu mengekspresikan citarasa dia.
Citarasa dia adalah untuk dunia; itulah yang dulu sudah dia peroleh. Begitulah di zaman
ini: mereka mengasihi dunia dan hal-hal yang berasal dari dunia dengan suatu bentuk
kesalehan,  tetapi  yang  menyangkali  kuasa  daripadanya.  Paham?  Setan  akan
membiarkan mereka berbahasa roh; dia akan membiarkan mereka bersorak; dia akan
membiarkan mereka mengadakan pelayanan kesembuhan Ilahi; dia akan membiarkan
mereka melakukan segala macam hal ini.

Dia  berkata,  “Banyak yang akan datang kepadaKu pada hari  itu,  dan,  'Tuhan,
bukankah aku sudah mengusir  setan,  bukankah aku sudah melakukan banyak hal,
melakukan ini?'”

Dia akan berkata, “Aku bahkan tidak mengenal kamu, kalian pembuat kejahatan.”
Ketika Firman ditempatkan tepat di hadapan anda dan anda masih saja mengisap filter
tua yang dari dunia itu (Paham?), memperlihatkan citarasa apa yang dulunya ada di hati
tersebut.

77 (175) Merpati-merpati tidak bisa makan bangkai. Mereka tidak bisa memakannya.
Mereka tidak memiliki empedu. Seekor gagak bisa makan biji sama seperti merpati dan
dapat makan bangkai seperti gagak (Paham?), karena dia adalah seorang yang munafik.
Tetapi  merpati  tidak dijadikan seperti  burung yang lain,  dan itulah sebabnya Allah
menyerupakan diriNya sebagai seekor Merpati yang turun dari surga. Paham? Itu tidak
bisa—ia tidak bisa tahan dengan bau bangkai itu. Ia bukan burung nazar. Alasannya, ia
tidak memiliki empedu. Ia tidak bisa mencernanya. Itu akan membunuhnya, jika dia
memakannya.  Dan  seekor  merpati  tidak  pernah  mandi.  Tubuh  seekor  merpati
mengeluarkan minyak dari dalam yang menjaganya bersih. Itu adalah suatu kehidupan
yang ada di dalam diri merpati; ia menghasilkan di dalam dirinya minyak yang menjaga
bulu-bulunya bersih. Dan demikianlah seorang Kristen, ada suatu Kehidupan di dalam
diri mereka yang menjaga diri mereka tetap bersih. Itu difilter.

Oh, perhatikan. Sekarang, lihatlah dia yang—pada filter itu dan tentunya anda bisa
melihat citarasa apa yang sedang mereka kerjakan di zaman ini.

78 (177) Lihatlah gereja modern ini. Lihatlah filter mereka. Anda dapat melihat apa
yang mereka senangi.  Lihatlah apa yang mereka peroleh. Mengasihi  .  .  .  apa yang
mereka senangi? Nona Laodikia yang diperuntukkan bagi penghakiman Allah. Itu benar.
Kasih gereja di zaman ini adalah bagi Laodikia, sebuah organisasi yang besar, sebuah
susunan yang besar, yang hebat, hal yang populer, orang-orang yang berpakaian bagus,
berpendidikan tinggi,  penuh hikmat, penuh dengan iblis,  di  bawah penipuan gereja
Kristus. Hanya ada satu kata yang seharusnya ada di situ “antikris,” sebab semua yang
telah diajarkan Kristus,  praktis  mereka tentang semuanya.  Benar.  Cukup sehingga
mereka dapat menyebut diri mereka seperti itu.

Sekarang, jika malam ini anda adalah orang-orang yang berpikir, yang di sini dan
yang di  luar sana di  daerah di  mana pesan ini  pergi,  keinginan anda akan menjadi
citarasa Alkitab, bukan citarasa denominasi, sebab anda akan dihakimi oleh Alkitab ini
juga, Firman yang sedang saya minta supaya anda lalui bagi jiwa anda. Dan dengan
menolak satu kata dariNya dan tidak membiarkan jiwa anda melalui satu kata, anda
akan ditolak; sebab manusia tidak hidup, bernafas, dari roti  saja, tetapi dari setiap
Firman yang keluar dari mulut Allah.

Dan  itu  akan  dibawa  kepada  anda  yang  sudah  ditentukan,  dan  ketika  Allah
menghembusi  anda,  RohNya  akan  menghidupkan  Firman  itu  menjadi  sebuah
kenyataan/realita, dan anda akan melihat Yesus Kristus sama, kemarin, hari ini, dan
selamanya. Oh, bukan main.

79 (180) Tinggalkan dunia denominasi, bungkus relijius. Biarkan itu tergeletak sama
seperti bungkus rokok yang ada di pepohonan sana. Biarkan itu busuk dan membusuk
(itu—itu adalah sebuah filter yang salah), dan ambillah Firman yang diberikan oleh
Kristus, dan menjangkau, dan memelihara citarasa Hidup Kekal kepada setiap orang
yang mau mengambilnya: Hidup Kekal.

Firman, jika anda ditentukan, anda melihatNya. Tidak ada jalannya Itu tersembunyi
dari anda. Anda memandang ke sana dan berkata, “Wah, Itu sungguh jelas di hadapan
wajah  saya;  saya  mau  melihatNya;  inilah  dia.  Saya  sedang  memandang  persis
kepadaNya. Saya melihatNya. Inilah Dia Firman itu, setiap kata, persis kata demi kata,
hidup.” Maka ada suatu citarasa Hidup Kekal  yang anda inginkan. Dan ketika anda
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menghirup melalui itu . . . Apa yang bisa lewat dari situ, Filternya Allah? Bukan lain
adalah Roh, sama sekali bukan dunia, sama sekali bukan ketidakpercayaan. Itu adalah
Filternya Allah. Dan ketika anda menghirup melalui itu, tidak ada yang bisa lewat selain
Roh Kudus.

80 (182) Sekarang, anda memperoleh bukti Roh Kudus. Paham? Citarasa seorang pria
atau wanita yang kudus, mereka ingin hidup, mereka memperoleh Hidup Kekal. Dan
karena Firman ini dihidupkan bagi mereka, mereka hidup. Filter pikiran seorang pria dan
citarasa seorang pria yang kudus . . .

Jangan  terima  dunia  seperti  perusahaan-perusahaan  rokok  di  bawah  suatu
penipuan, tetapi terimalah Filter pikiran pria yang sesungguhnya. Filter nafas yang anda
hirup, makanan yang anda makan. Semua keberadaan anda, hiruplah itu melalui Firman
Allah, dan anda akan mempunyai citarasa seorang pria yang kudus; sebab Itu akan
menghasilkan itu, sebab Dia sama kemarin, hari ini, dan selamanya.

Dan saya tahu, apakah kita ya atau apakah kita tidak, saya percaya bahwa kita ya .
. . Tetapi jika kita tidak, ada seseorang di dunia pada zaman ini yang adalah bagian dari
Tubuh Kristus; dan Itu hanya akan hidup oleh Firman Allah, setiap Kata yang keluar dari
mulut Allah bagi zaman ini yang sedang kita hidupi sekarang ini.

81 (185) Dan saya tidak dapat melihat di mana denominasi, dengan kata-kata itu
yang begitu jelas di dalam Alkitab yang berkata itu akan terjadi dan hal-hal yang akan
terjadi, dan di sini kita sedang hidup di dalamnya sekarang ini, saya tidak dapat melihat
di mana itu bisa menjadi yang lain selain yang ini.

Gereja, saya menyadari saya harus berdiri dengan anda di penghakiman suatu hari.
Jauhlah itu dari saya untuk memberitahu anda sesuatu yang salah bagi ketenaran. Saya
tidak menginginkan itu. Jika saya memiliki keinginan, saya akan—keinginan manusia
saya, saya akan ambil senapan saya dan pergi ke hutan, dan mendirikan sebuah gubuk,
dan menghabiskan seluruh hidup saya. Saya semakin tua, lelah, letih, dan menurun.
Tetapi  saya  tidak  bisa  berhenti.  Ada  sesuatu  di  dalam  diri  saya  yang  mengasah.
Celakalah saya jika saya tidak memberitahukan Kebenaran dan seluruh Kebenaran.
Celakalah saya jika saya tidak berdiri di sini sampai nafas yang terakhir dari tubuh saya
meninggalkan saya. Saya harus berdiri, tanpa mempedulikan apapun yang dikatakan
orang lain, saya bertanggung jawab di hadapan Allah.

82 (187) Dan saya sungguh percaya bahwa hal-hal  yang sedang kita khotbahkan
adalah Kebenaran, bukan karena saya mengkhotbahkannya, bukan, saudaraku. Tidak,
tuan. Tuhan tahu hati saya. Saya akan lebih suka duduk di jemaat dan mendengarkan
khotbah yang diurapi. Betapa itu akan lebih mudah bagi saya. Tentu saja. Sebab saya
akan mempunyai Hidup Kekal yang sama seperti orang yang ada di mimbar itu. Saya
adalah bagian dari itu sama seperti dia. Saya akan pergi ke surga yang sama, memiliki
keistimewaan yang sama. Betapa mudahnya bagi saya untuk duduk di sana dan tidak
menanggung  semua  luka-luka  ini,  dan  pukulan-pukulan,  dan  tindakan  yang  tidak
pantas.  Betapa  mudahnya  bagi  saya  untuk  melakukan  itu.  Sebab  berada  di  sini
sepanjang malam tidak tidur, satu setengah jam atau dua jam bergumul semalaman
dengan beban-beban yang muncul. Betapa mudahnya bagi saya untuk melakukan itu,
membawa senapan saya esok paginya, kail pancing saya dan pergi memancing atau
berburu. Betapa mudahnya itu. Tetapi, saudara, itu yang diberikan kepada saya, dan
kiranya Allah menolong saya untuk tidak pernah menjauhkan diri dari pos tugas saya,
tetapi berdiri dengan setia dan benar dan menghasilkan sebuah Filter pikiran seorang
pria bagi anda yang akan memberikan kepada anda citarasa seorang pria kudus.

Filter pikiran pria adalah air—air pemisahan. Itu adalah penyucian dari dosa, yang
adalah Firman Allah. Dan pikiran pria, pria yang tahu bahwa dia harus berdiri di hadapan
Allah, tahu bahwa dia harus memberi jawab bagi setiap Firman di Alkitab, Itu akan
memuaskan citarasa itu yang ada di dalam hati anda. Kiranya Allah menolong kita untuk
menerimanya sebagaimana kita menundukkan kepala kita.

83 (189) Allah yang terkasih, satu atau dua jam telah berlalu. Jam itu sudah berputar
sekarang. Sekarang pesan itu sudah menjadi  sejarah, dan itu direkam di  Kitab itu.
Sekarang kami semua harus memberi jawab bagi hal ini, setiap gerakan yang kami
buat, setiap kata yang kami ucapkan, setiap pemikiran yang keluar melalui pikiran kami,
rekaman itu masih berputar.  Dan itu akan diputar sampai kehidupan berakhir,  dan
kemudian kami akan memberi jawab pada hari penghakiman.
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Oh, Tuhan, Pencipta langit dan bumi yang agung, yang sungguh kami percayai,
saya berdoa bagi orang-orang di zaman ini. Saya berdoa bagi diri saya sendiri bersama
mereka, bahwa, Tuhan Yesus, kiranya Engkau akan memegang FilterMu. Dan jika saya
mengucapkan sesuatu yang tidak suci,  Tuhan, saya—di dalam hati  saya saya tidak
mengetahuinya.  Saya  berdoa  bahwa  jika  itu  salah  bagi  saya  dengan  mengambil
FirmanMu dan memakainya dengan cara yang seperti itu, ampuni saya karena hal itu.
84 (191)  Tetapi,  Tuhan,  saya  berpikir  ketika  Engkau  berkata  kepada  saya  di
pepohonan sana itu, Engkau tahu waktunya dan pagi itu, itu hanya—saya tidak dapat
melepaskan itu dari  pikiran saya. Saya menerima itu sebagai  sesuatu yang datang
dariMu. Jadi, Allah Bapa, saya sudah mengucapkannya, dan saya berdoa Tuhan, kiranya
Engkau akan membiarkan itu dengan cara yang sudah saya pikirkan akan begitu, bahwa
pikiran pria, pria itu jika dia memiliki pikiran yang sepenuhnya, dia akan tahu bahwa dia
akan berdiri di Hadapan Allah, dan dia tidak akan memasukkan ke jiwanya sesuatu yang
cemar atau yang bertentangan dengan Firman Allah.

Dan, Bapa, kami menyadari hal itu sebagaimana saya membandingkannya dengan
organisasi-organisasi  di  zaman ini,  bukan untuk berbeda,  Tuhan .  .  .  Engkau akan
menghakimi  saya suatu hari  nanti  dari  hati  saya.  Dan saya berdoa Tuhan,  kiranya
Engkau akan melihat bahwa itu bukan dimaksudkan untuk berbeda, tetapi itu adalah
untuk kejujuran, berusaha untuk sungguh-sungguh, menyadari bahwa saya memegang
pembelian DarahMu dari ujung ke ujung saat ini juga di tangan saya. Dan banyak dari
mereka yang sudah mempercayai laporan itu.

Dan Allah di surga, kiranya tidak ada satupun dari mereka yang hilang. Saya klaim
mereka masing-masing dan memegang Filter itu di hadapan mereka yang memisahkan
dari dosa, air pemisahan, Darah Yesus Kristus, Firman menjadi daging. Kabulkan itu,
Tuhan, dan kiranya Roh Kudus dicurahkan melalui setiap janji ke dalam jiwa kami, dan
kiranya kami menjadi representatif yang hidup dari Mempelai Wanita Yesus Kristus di
zamannya mata ini, zamannya melihat di Terang waktu senja, sebab kita persembahkan
itu kepadaMu di dalam Nama Yesus Kristus. Amin.

85 (194) Anda mengasihi Dia? Anda percaya itu? Saya—jika saya sudah mengatakan
sesuatu yang salah dengan mengatakan filter pikiran pria, saya tidak dapat mengatakan
apa-apa lagi. Saya tidak memiliki pendidikan; saya hanya harus mengatakan apa yang
sudah datang pada saya. Dan ketika saya melihat itu tergeletak di sana, saya berpikir,
“Betapa munafiknya.” Dan sesuatu berkata, “Sama seperti gereja.”

Filter  pikiran seorang pria (Oh, bukan main.),  ada yang lebih daripada hal  itu.
Bahkan pikiran seorang pria tidak mau memakainya sama sekali. Paham? Tentu saja
tidak. Dan itu menginginkan citarasa seorang pria perokok (Itu benar.), karena dia
harus memilikinya untuk memuaskan seleranya. Tetapi pikiran seorang pria yang sejati
yang tahu bahwa jiwanya akan menghadapi penghakiman akan memfilter seleranya
melalui Firman Allah, “Sebab semua yang telah diberikan Bapa kepadaKu akan datang
kepadaKu.” Dan dia akan hidup oleh setiap kata yang keluar dari mulut Allah, yang
adalah Air pemisahan, itu sebuah—memisahkan kita dari dosa. Sebab ketika itu datang
melalui Firman kita melihat bahwa adalah dosa dengan tidak mempercayainya, jadi kita
mempercayainya saja dan berjalan. Itu adalah sebuah pemisahan dari dosa.

Anda mengasihi Dia?

Aku mengasihi Dia, aku . . .

Sekarang mari angkat saja tangan kita kepada Dia.

Karena Dia telah terlebih dahulu mengasihiku,
Dan telah membeli keselamatanku
Di pohon Kalvari.

86 (196) Apa yang Dia katakan? “Dengan inilah semua orang akan tahu bahwa kamu
adalah  murid-muridKu,  jika  kamu  mengasihi,  saling  mengasihi  satu  sama  lain.”
Sekarang, mari menjabat tangan seseorang sementara kita menyanyikannya lagi dan
katakan, “Saya mengasihi anda juga, saudara.”

Aku mengasihi Dia, Aku . . .
(Ini adalah supaya anda tahu bahwa . . .)
. . . Dia telah terlebih dahulu mengasihiku,
Dan telah membeli keselamatanku
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Di pohon Kalvari.

87 (197) Apakah anda suka Filter pikiran seorang pria? Ketika besok anda pergi ke
jalanan bercampur dengan dunia, saudara, saudari, apakah anda sudah mendapatkan
Filter pikiran pria? Ketika orang itu menyebut anda berguling-guling kudus, apakah anda
memakai Filter pikiran seorang pria? Ketika seseorang mengatakan sesuatu yang jahat
menentang anda, apakah anda memiliki Filter pikiran seorang pria? Paham? Membalas
yang baik  terhadap yang jahat.  Berdoalah bagi  mereka yang mendengki  anda dan
mereka yang menganiaya anda; maka anda sedang menghirup melalui Filter pikiran
pria.

88 (198) Sebab jika anda hanya mengasihi orang yang mengasihi anda, sebagaimana
kita saling berjabatan tangan dengan orang yang dikasihi di  dalam Tuhan, itu baik;
tetapi dapatkah anda juga mengasihi orang yang tidak dikasihi; itulah Filter pikiran pria;
itulah Roh Kristus yang di dalam anda, mengasihi mereka yang tidak mengasihi anda,
maka anda memperoleh upah dari  Allah.  Tetapi  sekarang, jika anda melakukan itu
sebagai suatu kewajiban, tetap saja anda tidak mendapatkan pikiran pria itu . . . Anda
hanya naik ke lingkaran yang kedua. Tetapi jika dari hati anda anda sungguh-sungguh
mengasihi  dia,  maka  anda  sedang  menghirup  melalui  Filter  pikiran  pria,  dan  Ia
memuaskan citarasa seorang pria yang kudus, di mana anda tahu dari dalam hati anda
untuk  mengampuni  setiap  orang,  tidak  peduli  apa  yang  terjadi.  Tidakkah  Dia
mengagumkan?

. . . telah lebih dahulu mengasihiku
Dan telah membeli keselamatanku
Di pohon Kalvari.

Kita akan berjalan dalam Terang;
Itu adalah sebuah Terang yang indah;
Itu datang di mana tetesan embun rahmat itu cerah;
Bersinar di sekeliling kita siang dan malam,
Yesus, Terang dunia.

Kita akan berjalan dalam Terang ini;
Itu sungguh sebuah Terang yang indah;
Dan itu datang di mana (Yang difilter)
tetesan embun rahmat itu cerah.
Oh, bersinar di sekelilingku kita siang dan malam,
Yesus, Terang dunia.
Datanglah hai semua orang kudus Terang, proklamirkan,
Yesus, Terang dunia;
Maka lonceng-lonceng surga akan berbunyi;
Yesus, Terang dunia.

Oh, kita akan berjalan di dalam Terang;
Itu sungguh sebuah Terang indah;
Itu datang di mana tetesan embun rahmat itu cerah;
Oh, bersinar di sekelilingku kita siang dan malam,
Yesus, Terang dunia.

Anda suka itu?

Oh, kita akan berjalan di dalam Terang ini;
Itu sungguh sebuah Terang yang indah;
Dan itu datang di mana tetesan embun rahmat itu cerah;
Bersinar di sekeliling kita siang dan malam;
Itu adalah Yesus, Terang dunia.

Saya sungguh senang itu.

ImanKu memandang kepadaMu,
Engkau Anak Domba Kalvari, O Penyelamat Ilahi!
Sekarang, dengarkan aku ketika aku berdoa,
Ambillah semua dosaku (Saring aku, Tuhan, melalui Firman.)
O kiranya sejak hari ini aku
Menjadi milikMu sepenuhnya!

Coba renungkan itu: difilter melalui Firman, “sepenuhnya milikMu.”
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Ketika kehidupan gelap yang aku jalani simpang siur,
Dan dukacita menyebar di sekelilingku,
Jadilah Engkau Penuntunku;
Ubahlah kegelapan menjadi terang,
Hapuskan air mata kesedihan,
Jangan pernah biarkan aku tersesat
Dari sisiMu.

[Saudara Branham mulai bersenandung—Ed.]

. . . untuk hatiku yang redup,
Inspirasi semangatku;
O ubahlah kegelapan menjadi terang,
Dan hapuskan air mata kesedihan,
O biarlah sejak hari ini
Menjadi milikMu sepenuhnya!

89 (199)  Allah  yang  baik,  kami  senang  menyanyi  bagiMu,  sebab  di  situlah  kami
mengekspresikan perasaan-perasaan kami, emosi kami, seluruh jemaat, sebagaimana
Engkau menghembus kami dengan Firman Kehidupan. Kami sungguh bersyukur, Tuhan.
Di dalam nyanyian itu, terimalah kami, maukah Engkau, Tuhan. Itulah kerinduan kami,
adalah untuk difilter melalui  Firman Allah, berjalan setiap harinya di  dalam Terang,
Terang Injil.

Dan penuhi jalan kami setiap harinya dengan kasih,
Sebagaimana kami berjalan dengan Merpati surgawi.
Biarlah kami pergi seterusnya,
Dengan sebuah nyanyian dan senyum;
Penuhi jalan kami setiap harinya dengan kasih.

Kabulkan itu, Tuhan. Sekarang berkatilah kami semua. Biarlah kasih karunia dan
rahmatMu menyertai kami. Sembuhkanlah yang sakit dan yang menderita di seluruh
daerah.

Kami berterima kasih kepadaMu bagi Saudara Coggins malam ini, kiranya Engkau
memperbolehkan  dia  meninggalkan  rumah  sakit  untuk  pulang  ke  rumah  dengan
sembuh. Terima kasih untuk semua hal yang telah Engkau kerjakan, dan bagi kekuatan
kami di mana kami merasa ditinggikan sekarang.

90 (202) Kami berterima kasih kepadaMu bagi pesan kecil yang memotong-motong
malam ini, Tuhan. Saya—saya tidak melakukannya dengan benar, tetapi saya berdoa,
Tuhan,  kiranya Engkau akan menjadikan itu  benar  dalam pandangan orang-orang,
supaya  mereka  melihat  dan  mengetahui  apa  yang  dimaksudkan  tadi.  Nyatakan
kemuliaan darinya, Tuhan, dan kiranya kami memiliki pengertian ini, jika tidak ada yang
lain, kiranya kami hidup oleh Roti Firman Allah, yang difilter dari Allah hanya bagi anak-
anakNya saja. Itu adalah sebuah jemaat yang dipisahkan. Itu bukan untuk yang lain. Itu
hanya bagi mereka, yang Engkau pilih, sebagaimana air pemisahan lembu merah itu
yang hanya bagi jemaat Israel. Jadi, Bapa, kami tahu bahwa Roti itu hanya bagi Domba
saja. “Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya
kepada anjing-anjing,”  kata Yesus.  Dan perempuan itu menjawab katanya, “Benar,
Tuan, itu benar, tetapi aku mau mengambil remah-remah.” Dan kami merasakan cara
itu malam ini, Tuhan. Kami ingin semua yang dapat Engkau berikan kepada kami, Bapa,
sebab kami sedang lapar dan haus akan Engkau lebih lagi.

Kabulkanlah  kiranya  supaya  kami  yang lapar  akan dipuaskan dan keinginan-
keinginan kami diberitahukan, sebab, Bapa, kami ingin memiliki keinginan seorang pria
yang benar. Dan Pria yang benar itu adalah Yesus Kristus, dan keinginanNya adalah
untuk melakukan kehendak Bapa, yang adalah Firman. Kabulkan itu kepada kami, Bapa.
Kami memohonkannya di dalam NamaNya. Amin.

Sekarang mari kita berdiri sejenak sementara kita menyanyikan lagu penutup kita
yaitu “Bawa Nama Yesus Besertamu.”

91 (204) Sekarang yang di daerah-daerah di mana pesan ini telah disalurkan malam
ini, sekarang kiranya Allah menyertai anda sebagaimana kami menutup di dalam doa.
Kiranya setiap kita masing-masing yang ada di sana . . . Saya berharap anda telah
menikmati  sebanyak yang sudah saya sampaikan kepada anda.  Dan saya percaya
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bahwa Allah akan menempatkan itu ke dalam hati anda dan memberikan penafsiran
yang benar atasnya kepada anda.

Dan kalian yang berada di sini di dalam hadirin yang sudah mendapati saputangan-
saputangan ini ditaruh di sini, saya sudah menumpangkan tangan ke atasnya. Saya
berdoa kiranya Allah akan menyembuhkan setiap anda, tidak akan ada lagi orang-orang
yang sakit di antara kita, anda lihat bagaimana Tuhan kita menjawab doa kita.

Ketika kita berkumpul bersama-sama, “Umat yang olehnya NamaKu disebut akan
mengumpulkan diri mereka bersama-sama dan berdoa, maka Aku akan mendengar dari
surga.” . . . Dia sudah berjanji untuk melakukannya.

92 (207) Jadi, kita tidak terpecah-pecah; kita hanya satu pribadi. Kita semua satu di
dalam Yesus Kristus. Dan masing-masing, berdoa bagi setiap orang. Anda berdoa bagi
saya sebagaimana saya berdoa bagi anda. Dan Allah memberkati  anda sampai kita
bertemu lagi.

Dan saya percaya bahwa anda akan menjadi seorang tetap—anda yang tinggal di
dekat sini, akan datang ke Tabernakel dan berkunjung ke mari dengan gembala kita
yang baik, Saudara Neville. Dia akan memperlakukan anda dengan baik, Saudara Mann
dan orang-orang yang baik yang mereka miliki di Tabernakel ini.

Jika anda dekat dengan Saudara Junior Jackson atau sebagian dari mereka yang
lain di seluruh daerah itu, New York, dan tempat-tempat yang lain di mana mereka
mengadakan  pertemuan-pertemuan  mereka,  di  sekitar  Arizona  dan  California,
kunjungilah gereja-gereja itu  jika anda berada di  sana.  Kami berdoa kiranya anda
kembali lagi dan memperbolehkan gembala menolong anda untuk lebih lagi mengenal
tentang Tuhan Yesus.
93 (210) Sekarang Tuhan memberkati anda sementara kita menyanyikan “Bawa Nama
Yesus Besertamu.”

. . . Nama Yesus besertamu
Anak kesengsaraan dan celaka
Itu kan b'ri sukacita dan penghiburan bagimu,

Saudara John, datanglah . . . ? . . .

. . . ke mana pun kau pergi

Nama yang mulia, (Nama yang mulia,) . . . (O betapa manisnya!)
Pengharapan di bumi dan sukacita surga;
Nama yang mulia, O betapa manisnya!
Pengharapan di bumi dan sukacita surga.

94 (211) Malam ini ketika memandang ke jemaat saya melihat Saudara Estle Beeler di
belakang sana,  Saudara Palmer  dan banyak lagi,  Saudara J.T.,  dan begitu  banyak
hamba Tuhan yang berdiri  di sekitar sini, saya tidak dapat menyebut nama mereka
semua. Saya berharap saya bisa mendapati anda semua berdiri di sini dan anda semua
membubarkan jemaat atau melakukan sesuatu. Anda mengerti, bukan? Saya tahu anda
memiliki hati seorang Kristen dan tahu bahwa kita harus—bagaimana kita—bagaimana
kita adanya. Kita semua satu pribadi di dalam Yesus Kristus.

Sekarang, mari  ingat ayat yang berikut  ini  sebagaimana kita menyanyikannya
sementara Saudara kita Martin di sini akan membubarkan kita di dalam doa. Dan saya
ingin . . . Ini adalah Saudara Earl Martin dari, saya yakin, dari Arkansas, atau—atau
Missouri—tepat Missouri di jalur Arkansas Missouri sana. Mereka punya sebuah gereja di
sana.

Saya memperhatikan saudara yang lain ini yang berasal dari sana; saya tidak dapat
mengingat namanya: Brewer. Dia berada di sini pagi ini. Saya rasa dia masih berada di
sini malam ini. Yah, saya lihat dia sedang berdiri di sebelah sini, Saudara Brewer. Saya
sudah seringkali berjanji untuk datang dan menyerahkan gereja-gereja mereka. Saya
akan ke sana suatu hari nanti dengan pertolongan Tuhan, sepanjang saya bisa.

Sekarang, sementara kita menyanyikan bait yang berikutnya ini . . .

Pada Nama Yesus menunduk,
Jatuh tersungkur di kakiNya,
Raja segala raja di surga kita akan memahkotai Dia,
Ketika perjalanan kita berakhir.
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Pada Nama Yesus menunduk,
Jatuh tersungkur di kakiNya,
Raja segala raja di surga kita akan memahkotai Dia,
Ketika perjalanan kita berakhir.

Sekarang mari menyanyikannya.

Pada Nama Yesus menunduk,
Jatuh tersungkur di kakiNya,
Raja segala raja di surga kita akan memahkotai Dia
Ketika perjalanan kita berakhir.

Nama yang mulia, (Nama yang mulia, ) . . .
(O betapa manisnya!)
Pengharapan di bumi dan sukacita surga;
Nama yang mulia, O betapa mulia!
Pengharapan di bumi dan sukacita surga.

Oh, bawa Nama Yesus besertamu,
Sebagai sebuah perisai dari setiap perangkap;
(Sekarang dengarkan.)
Ketika godaan-godaan mengelilingimu,
Apa yang harus anda lakukan?
Hembuskan saja Nama itu di dalam doa.
Nama yang mulia, O betapa manisnya!

Pengharapan di bumi sukacita surga;

Nama yang mulia, O betapa manisnya!

Pengharapan di bumi dan sukacita surga.

Mari menundukkan kepala kita.

O Nama yang mulia, O betapa manisnya!
Pengharapan di bumi dan sukacita surga;
Nama yang mulia,
(Dibaptis di dalamnya, berdoa di dalamnya.)
O betapa manisnya!
Pengharapan di bumi dan sukacita surga.

Saudara Martin. [Saudara Martin berdoa—Ed.]

www.messagehub.info

Khotbah-Khotbah Oleh
William Marrion Branham

"... pada hari-hari dari suara ..." Wahyu 10:7


